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FÖL1 >TANI KÖZLÖNY T 

HAVI FOLYÓIRAT 

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 

S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 fi t évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 írt. 

XIII. KÖTET. m J AND A R—M ARCZIUS. 1-3. FÜZET 

OLVASÓINKHOZ. 

A Földtani Közlönynek 1883 január hónapjából kezdve új folyama 

indul. A magyarhoni Földtani Társulat választmánya a múlt év végén s a 

jelen év elején beható tanácskozások tárgyává tette a társulat folyóirataink 

kérdését, s a január 24-ikén tartott Közgyűlés elé részletes javaslatot ter¬ 

jesztett, melyet a Közgyűlés egyhangúlag el is fogadott. (L. a Közgyűlés 

jegyzőkönyvét a jelen füzet 68—69-ik lapján.) 

A Közgyűlés határozata értelmében a Földtani Értesítő az eddigi 

három kötettel megszűnik, de helyette a Földtani Közlöny ezentúl ismét 

rövidebb időközökben fog kiadatni, lehetőleg úgy, hogy a nyári szűntek 

kivételével minden egy-két hónapra essék egy füzet, melynek a terjedelme 

a rendelkezésünkre levő anyag minőségéhez s a körülményekhez képest 

fog változni. 

A m. k. Földtani Intézettel kötendő szövetségre nézve a közgyűlés 

felhatalmazással ruházta föl a választmányt (70-ik lap), s minthogy idő¬ 

közben a nagyin, földmivelés- ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium ha¬ 

tározata leérkezett, az 1883-ik évi kötet már úgy indúl meg mint „egyszer¬ 

smind a m. kin. Földtani Intézet hivatalos közlönye'’. — Ezt a coalitiót 

társulatunk Közlönyére nézve a jelen pillanatban igen örvendetes körül¬ 

ménynek kell tekintenünk. Régebbi tagtársaink bizonyára jól emlékeznek, 

hogy nehány évvel ezelőtt a Földtani Közlöny kezdette volt meg előbb csak 

kivonatosan, később bővebben ismertetni a földtani intézet évi működését, 

összefoglalva azokat a fölvételi eredményeket, amelyeket az intézet geo¬ 

lógusai egy-egy nyáron át gyűjtöttek és jelentéseikben az intézet igazgató¬ 

ságának benyújtottak. A legutóbbi evekben már maguk az intézeti tagok 

voltak szivesek jelentésöket külön-külön összeállítani s készséggel bocsá¬ 

tották rendelkezésére a Földtani Közlönynek, melynek közönsége mind 

nagyobb és nagyobb érdeklődéssel kisérte e becses jelentéseket, a melyek 

1 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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hű képet adtak arról, miként haladt egy-egy éven át Magyarország geológiai 

fölvétele. — A múlt év végén egyszerre jelentékeny veszteség kezdett 

fenyegetni bennünket: nem egj'ébröl mint arról volt szó, hogy ezentúl a föl¬ 

vételi jelentéseket maga a Földtani Intézet fogja kiadni külön füzetekben s 

társulatunk Közlönyétől megvonja e becses adalékokat. E veszteség érzete 

sokkal élénkebben érintette társulatunk választmányát semhogy legott ne 

gondoskodott volna módokról, miként lehetne a készülő változást javunkra 

fordítani. A megindult és hosszasan szövődött tanácskozások végre is kedvező 

sikerre vezettek, létre hozták a coalitiót, mely kétségtelenül mind a két félre 

nézve előnyös, de társulatunkra nézve kétszerte az, mert a mellett hogy 

eddigi függetlenségét csorbítatlanul megőrizte és biztosította, megmentette 

Közlönyünk számára azokat az adatokat, a melyek Magyarország geológiai 

megismerésére nézve ez időszerűit a legkimeritőbbek s a legfontosabbak. 

A Földtani Közlöny egyesíteni fogja magában mindazt, a mi az 

utóbbi három év alatt a Közlönyben és az Értesítőben jelent meg, közölni 

fogja a társulat belső életének minden mozzanatát, a földtani intézet 

hivatalos jelentéseit és egyéb hivatalos tudósításait, a beérkező érteke¬ 

zéseket, kiváló súlyt fog fektetni az irodalmi ismertetésekre és örömmel 

nyit tért az olyan népszerű értekezések számára is, a melyek nem csupán 

régen ismeretes tényeket ismételnek, hanem újabb kutatásokkal vagy föl¬ 

fedezésekkel foglalkoznak s ennélfogva a szakembert is érdekelik. — 

Az eredeti közlemények kivonata vagy fordítása számára az idegen nyelvűi 

függelék ezentúl is fönn fog tartatni. 

A választmány által ajánlott s a Közgyűlés által jóváhagyott négy 

tagú szerkesztő bizottságba Böckh János urat, a m. k. földtani intézet igazga¬ 

tóját, dr. Hofmann Károly urat, m. k. főgeologust, dr. Krenner József 

Sándor urat, műegyetemi tanárt s a nemzeti muzeum osztálvörét, és 

dr. Wartha Vincze urat, a kir. József-műegyetem tanárát voltunk szeren¬ 

csések megnyerni. És örömmel jelenthetjük egyszersmind, hogy az irodalom 

rovatának gondos és pontos ellátására tizenkét tagú referáló bizottság 

vállalkozott, melynek tagjai: Franzenau Ágston, dr. Fischer Samu, Inkey 

Béla, K vlecsinszky Sándor, Lóczy Lajos, Matyasovszky Jakab, Telegdi 

Both Lajos, dr. Schmidt Sándor, dr. Staub Móricz és Szontagh Tamás 

urak s a szerkesztők. Alapos okunk van reményleni, hogy irodalmi ismer¬ 

tetéseink rovata pontosan és híven számot fog adni szaktudományunknak 

Magyarországot illető minden mozzanatáról, de sőt, hogy a mennyiré 

Közlönyünk tere megengedi, figyelemmel fogja kisérni a külföld irodal¬ 

mának nevezetesebb termékeit is. 

A földtani intézettel kötött szövetség a régebben fennálló viszonyokat 

nem változtatta meg: társulatunk tagjai ezen túl is rendesen meg fogják 

kapni az intézet Évkönyvének időnként megjelenő füzeteit a Közlöny¬ 

höz mellékelve. — A Földtani Közlöny terjedelmét a választmány a 
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jelen évre 26 nyomatott ívben állapította meg, de ba a társulat pénzügyi 

viszonyai megengedik s a beérkező anyag megkívánná, bizonyára nem fog 

késni az ívek számát a körülményekhez képest szaporítani. 

Tisztelt Tagtársainkat s a Földtani Közlöny eddigi dolgozótársait szives 

bizalommal kérjük, őrizzék meg a társulat iránt eddigi jóindulatukat ezen¬ 

túl is csorbítatlanul s legyenek szívesek dolgozataikkal es apróbb tudomá¬ 

nyos közléseikkel a mai Közlönyt is mentői sűrűbben fölkeresni s a mos¬ 

tani szerkesztőket támogatni. 
Budapeten, 1883 márczius 10-ikén. 

A Szerkesztők. 

PETERS KAROLY EMLEKEZETE. 

Dr. Szabó József-íőI. 

A geológia azon felkentjeit, kiknek e tudomány mi vetésében kiváló 

részök van, alapszabályaink értelmében tiszteletnek tarjuk tagjaink közé 

sorozni; még inkább teszszük ezt olyanokkal, a kik egyszersmind honunk 

geológiai ismertetésében is szereztek érdemet. 

Ezek egyike Dr. Peters Károly, kiről nekem, a budapesti egyetemen 

részben elődjenek, részben utódjának, szabadjon az elismerés és méltány¬ 

lás szavaival megemlékeznem. 

Peters Károly Ferdinánd fia volt egy mívelt gazdának és jószág- 

igazgatónak; született Csehországban Liebshausen kastélyban, 1825. aug. 

13-án. AtAljával már első gyermekségében utazott hazájában szerteszét, 

valamint Szászországban, a mi első fejlődésére epen úgy, mint a herczegi 

házban való tartózkodás életének későbbi időszakára nem maradt befolyás 

nélkül. Az év nehány hónapját Bilinben töltötte nagyatyjánál, Beüss Fe- 

rencz mineralog- es geognostánál, a kit a környéken, valamint Teplitz és 

Karlsbad vidékén tett kirándulásain is elkísért. Lehet, hogy az ásvány- és 

föltanra való hajlam már ekkor lappangott benne, de határozottá csak ké¬ 

sőbbén vált, midőn Prágában a polytechnikumon és az országos múzeum¬ 

ban nagybátyja Beüss E. Ágoston és Zippe előadásait hallgatta 1842-ben. 

Nem csekély befolyást gyakorolt reá Bilinben egyszersmind a Lobko- 

vitz-féle azon ásványgyűjtemény szemlélése, mely az országgyűlés által 

helybenhagyott vétel útján Budapestre vándorolt s jelenleg a nemzeti mú¬ 

zeum gyűjteményébe van bekebelezve. Clymnasiumi tanulmányai mellett 

tájképrajzolással is foglalkozott oly annyira, hogy valószínűleg a prágai 

művészeti akadémiába megy vala, ha hozzátartozói arra nem bírják, hogy 
orvostanhallgató legyen. HiRTL-nél dolgozott Prágában és Becsben (1843— 
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] 845) az emberi és az összehasonlító anatómiában; hallgatta azonban 

Haidinger és Hauer előadásait is a mineralogiából és palseontologiából, me¬ 

lyet azok akkor Bécsben a pénzverde múzeumában tartottak. Nagybátyjá¬ 

nak engedve, visszatért Prágába, hol Oppolzer és Pitha vezetése mellett a 

klinikákban foglalkozott és ezután mindvégig a gyógyászatnak meg a kór¬ 

háznak szentelte egyetemi idejét. 

Az orvosi diplomát megkapta Becsben 1849-ben; mire 1850-ig mint 

másodorvos és egyszersmind Oppolzer tanársegéde működött; innét azon¬ 

ban még ezen évben Schmarda utódjául tanárnak neveztetett ki Gráczba a 

reáliskolához. 

1851-ben Beüss A. E. társaságában Gosau vidékén tett kirándulásai 

eredményeit értekezésbe foglalta össze : « Ueber die Lagerungsverhciltnisse 

dér oberen Kreid-eformatton au cinigen Localitaten dér östlichen Alpen»> 
melynek folytán 1853-ben arra szólították fel, hogy Becsben a birodalmi 

geológiai intézet munkálkodásaiban vegyen részt, mit ö elfogadott és ezen 

a téren több jeles munkát tett közzé a geológiai intézet évkönyveiben. A 

legfontosabbak «Die salzburgischen Kalh-Alpen im Gebiete dér Saulé», 
hol legelőször mutatta ki az Avicúla contorta rétegeket; egy másik érteke¬ 

zésében «Die Umgcbungen von Deutsch-Bleiberg» azon nehéz települési 

viszonyt fejtegette, a mely az Ammönites floridus krétamárga faunája és a 

Megalodus triqueter mészkővé között van. 

1855-ben mint a bécsi egyetemnek már előbb habilitált magántanára 

kapta meg a kinevezést egyetemi tanárnak Budapesten. 

Dr. Peters Becsből egy sereg német tanárral együtt lett leküldve, a 

kik közűi nem egy hangoztatta, hogy «wir habén ciné Cultur-Mission in 
Uugara». Peters nehány társával együtt azonban a helyett, hogy ezt a 

frázist üresen fitogtatta volna, az alkalomszerű körülményeket arra hasz¬ 

nálta fel, hogy dolgozzék, tanuljon s munkálkodásának eredménye túlélte 

a cultur-missió hivatást, túlélte saját életét s a tudomány évkönyvében ma¬ 

radandó emlékévé vált. 

A m. tudomány-egyetemen az ásványtan tanára lévén, foglalkozott a 

mineralogia terén ; de mint Bécsben a birodalmi geológiai intézet volt tagja 

a geológiával sem szakított. 

Lássuk őt e két téren egymás után. 

Mineralogiai működésének ecsetelésére okvetetlenül megkívántatik 

az akkori helyzet megismertetése. Az egyetemi mineralogiai tanszék és 

gyűjtemény sok fázison ment már keresztül, s minthogy ez a legrégibb te¬ 

kintélyes gyűjtemény honunkban, szabadjon nekem ezen alkalmat felhasz¬ 

nálni, történetének vázlatát főbb vonásokban megérinteni. 

Mária Terézia által a csonka egyetem Nagyszombatban az orvosi 

karral is kiegészíttetvén, 1770-től kezdve az orvosi tanítás szempontjából 

a természetrajzi tudományokról is kellett gondoskodni. Hogy a gyüjtemé- 
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nyék tekinteteben mit tettek kezdetben, feljegyezve nem találom, de annyi 

világos, hogy 7 óv múlva, tehát 1777-ben az egyetemet Budára helyeztek 

át, a hol 6 évig volt, s ez alatt kapott egy nagyszerű, ásvány- és állattani 

tárgyakból álló ajándékot Bécsből Mária Anna főherczegasszonytól, mely¬ 

ről az eredeti katalógust Born híres bécsi mineralóg nagy gonddal és ala¬ 

possággal írta volt meg, még az ajándékozás előtt. Budán a gyűjteményt 

Pillér Mátyás tanár vette át. Pillér halála után ennek örököseitől az 

akkori Helytartó Tanács egy igen hanyagul szerkesztett katalógus szerint 

1789-ben a már Pestre áthozott egyetemi muzeum gyarapítása tekinteteből 

megvett egy nagy gyűjteményt 60,000 írton, ezen katalógusban a lelő hely' 

feljegyzését sem tartották szükségesnek. Jött azután több kisebb-nagyobb 

ajándék es mindezekből 1811-ben Schuster szorgalmából egy új katalógus 

lett összeállítva az akkori tényállás szerint. 

1811-től kezdve 1848-ig dr. Reisinger látta el a tanszékét, de új 

katalógus nem készült, csak a csekély vételt és ajándékot jegyezték be. 

1848-ban az egyetem többi intézkedései között dr. Balassa rektorsága 

alatt megtörtént az is, hogy az ásvány- és élettani muzeum úgy a mint volt, 

fölöslegesnek deklaráltatott és vagy 70 példány kézi ásványon kívül a többi 

a nemzeti múzeumba tétetett át a szekrényekkel együtt. 1849/50-ben én 

neveztetvén ki helyettes tanárnak, első dolgom volt lépeseket tenni, hogy 

a status quo ante restauráltassék. Ugyanazon évben megtörténvén az át- 

költözködes a nemzeti múzeumból a régi helyiségbe, az új világ-utczai 

orvoskari epület első emeletére, k övetkezett a tárgyak felállítása nagyjá¬ 

ból. Ezt azonban megakadályozta azon körülmény, hogy a kórodák ter¬ 

jeszkedése miatt az orvosi kar a múzeum kiküszöbölését sürgette. 1854 

októberben csakugyan meg is történt a második költözködés a központi 

eg3Tetemi épület északi szárnyába, a hol jelenleg is van. 

A következő évben 1855 nov. 15-iken dr. Peters Károly neveztet¬ 

vén ki rendes tanárnak, az ásványgyűjtemény rendezéséhez azonnal hozzá¬ 

fogott. Meggyőződvén azonban, hogy az eddig meglevő anyag ámbár 

számra nézve gazdag, de a rendszeres felállításnál a fajokban szegény, a 

í’AusER-féle rendszeres gyűjtemény megvételét eszközölte ki a kormánynál. 

A 3124 ásványpéldány, valamint a 217 darab fából való kristályminta 

vételára 3500 forint volt. Hat évig tartott egyetemi tanári működése Buda¬ 

pesten, míg megváltozván a politikai viszonyok, 1860-ban en szólíttattam 

fel ugyanazon tanszék elfoglalására. Az átvételnél lehetett összefoglalni 

tevékenységének gyümölcsét, a mi nagy gonddal és kitartással készített 

három katalógusban volt megtestesítve. 1811 óta nem készült más kataló¬ 

gus, mint félszázad múlva Peters-ó, melyet 1861 márczius havában feje¬ 
zett be. 

Az egyetemi ásványtani gyűjteményt három csoportba osztotta. Az 

első a rendszeres gyűjtemény 3048 példányban, a melyeket Dana rendszere 
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szerint (IV. kiadás. 1855.) állított fel. Ez tartalmazza a legértékesebb pél¬ 

dányokat, a melyek közűi igen sok van ellátva Peters vizsgálatának ered¬ 

ményével, feljegyezve a mellékelt lapocskán. A második a iiókgytíjtemény 

30:29 példánynyal; végre a harmadik a díszpéldányok gyűjteménye 778 

számmal. 

Van azonkívül még egy nagybecsű terminológiai gyűjtemény is 

642 számmal, részint ásványok részint kristály-minták, a melyek szintén 

ernyedetlen szorgalomról és tudományos lelkiismeretességről tanúskodnak. 

Az ásványgyűjtemény egyes sorozatából részletes tanulmányozásra 

különösen a Calcitokat választotta ki, melyek az egyetemi gyűjteményben 

szép számmal és változatossággal vannak képviselve. Tanulmányainak 

eredményét közzé tette Leonhard és Bronn folyóiratában a «Neues Jahr- 

buch fiir Mineralogio) 1801 -ik évi kötetében. «Mineralogische Notizen aus 

dcm Pester Universitats-Cabinet: I. Uebcr cinen Malachit von Moldova. 

íI. Uebcr Calcit und dic rhomboedrischen Carbonate im Allgemeinen. 
III. Miscellaneen.»— Tanulmányának ezen eredménye egyes lapocskákra 

felírva az egyetemi gyűjtemény becses ereklyéje gyanánt őriztetik. 

Geológiai működésének terévé legelőbb is Budapest környékét válasz¬ 

totta; 1856-ban és a következő évben erről Bécsben már jelentést tett 

(Geologische Studien aus Ungarn, von Pr. K. Peters. 1. Dic Umgebung 

von ({fen. — Jahrb. dér gcol. Reiclisanstalt. 1857), mit 1859-ben nagyobb 

távolságra kiterjesztve, folytatott (Chronologische St udien aus Ungarn : 

2. Dic Umgebung von Viscgrád, Gran, Totis und Zsambék). 

1858-ban Schmidl tervezete alapján, melyet Albrecht főherczeg a 

költségvetéssel együtt jóváhagyott, a Bihar-Hegység átkutatására egy tudo¬ 

mányos expediczió szerveztetett, melyben mint a kormány költségén kikül¬ 

dött tagok részt vettek dr. Peters, dr. Kernek és Wastler urak, többeknek 

s ezek között dr. Krenner úrnak, mint akkor végzett technikusnak, ön- 

kénytes csatlakozása mellett. 

Peters volt az első, a ki a reá eső részt feldolgozván, munkáját Bécs¬ 

ben az akadémiánál kiadta ezen czím alatt«Geologische und mineralogische 

Studien aus dcm südöstlichen Ungarn, insbesondere aus dér Umgegend von 

Rézbánya». Von Karl F. Peters 2 Thle. Mit 1 geognostischen Karié und 

3 Tafeln. 

A gyűjtött anyag, számszerint 151 darab, a kir. m. tudományos egye¬ 

tem ásványtani intézetének gyűjteményében van külön elhelyezve. 

E tudományos kirándulás eredményei közé tartozik két új ásványfaj 

felfedezése és leírása is Peters által; az egyik a Biharit, tim-magnesia- 

mész-káli-hydrosilikát, a másik a Szajbchjit, magnesia-hydro-borát. Melyek¬ 

ből az eredeti példányok szintén az egyetemi gyűjteményben vannak. 

Egyéb geológiai kirándulásokat is tett ittléte alatt az országban, a 

melyekről későbben jelentek meg Bécsben értekezései. Ilyenek a bécsi tud. 
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Akadémia, közleményeinek 1862. évi XLYI-ik kötetében «Ueber den Lias 

von Fünfkirchen» és XLIY-ik kötetében «T)ie Miocanlocalitat Hidas bei 

Fünfkirchen, in Ungarn». 
Budapestet 1861-ben hagyta el és Bécsben telepedett le, hol az egye¬ 

temen kapott némi alkalmazást, melyet bőven felhasznált arra, hogy a 

geologische Reichsanstalt érdekében dolgozzék s tevékenységének gyü¬ 

mölcse több értekezésében maradt fenn, részint a bécsi tud. Akadémia, 

részint a bécsi geologische Beichsxntsalt évkönyveiben. 

1861-ben a bécsi tudományos Akadémia költségén a Dobrudsába és 

a Duna deltájába ment. Ez alkalommal tett tanulmányainak eredményei a 

bécsi Akadémia kiadványaiban jelentek meg egymásután 1863., 1864., 

1865. és 1867-ben. Ugyanabban az évben Gráczban az ásványtan és geo¬ 

lógia tanárává neveztetett ki. 

Különféle bajok érték, a melyek között első volt a Medzsidje mellett 

bekövetkezett esés, a melynél oly annyira megsérült, hogy a következő 

évben (1865.) tagjainak szélhűdése jelentkezett, mi azután évről-évre 

nagyobb mérveket öltött. Mind annak daczára a tudományos munkál¬ 

kodásban szünetet nem tartott, hanem több, különösen pala ontológiai, 

munka látott tőle napvilágot. 

Peteiís képzettsége orvosi és természettudományi ismeretei következ¬ 

teben sokoldalú volt és a mihez fogott, soha sem volt alaposság nélkül, 

foglalkozott kristály-méréssel, a mit már a bilini ásványtani cabinetben, a 

kréta-márgában Luschitz mellett talált Bariton kezdett volt meg. Buda¬ 

pesten nehány semesteren keresztül a mineralogia mellett a zoológiát is 

előadta, sőt alkalmazta már tanulmányainál, különösen histologiai tekint- 

tetben, a mikroszkópot is. Gráczban polgártársai 1870-ben országgyűlési 

képviselővé választották, mitől azonban a következő évben már vissza¬ 

lépett és azután egész tevékenységét intézetének, előadásainak és négy fia 

nevelésének szentelte. 

Irálya jó volt, értett népszerűén is adni elő és ennek következtében 

sokszor felszólították a népszerűsítő folyóiratok sőt a napilapok is a közre¬ 

működésre, a mire ő szívesen vállalkozott s ezen nemű értekezései szintén 

sokat tesznek ki. Egyike az ilynemű és bennünket is közelebb érdeklő 

munkáinak «Die Donau und ihr Gebiet» (1876.), melyet megírni annyira 

hivatva mint ő nem sokan voltak, mint hogy a folyót Bajorországtól 

kezdve egész a szulinai torkolatig alkalma volt bejárni és tanulmá¬ 

nyozni. 

Jellemző reá nézve, hogy mint tanár csaknem élte végső napjáig 

működött, midőn tagjai és a törzs-izmok már csaknem tökéletesen htidve 

voltak, úgy hogy az előadásra kerekes széken tolatta magát. 

1879 februárban ezt írta egy barátjának: «Das rechtzeitige Sterben 

ist ein Kunststück, das nur Wenigen gelingen kann, mir wurde es durcli 
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Familienverháltnisse unmöglich, und so lebe icli um mehr als fünf Jahre 

zu lang». 

Örömtelen és az utolsó években kínos eletenek, melyet azonban erős 

lélekkel viselt, 1881 november 7-én, 56 eves korában vetett véget a halál. 

Peters-szel egy gazdag tudományos elet múlt ki, * melyben nem 

hiányoztak a kellékek kedvezőbb körülmények között nagyot alkotni. 

Nyomozásaiban kitartó, észleleteiben beható, s ha élénk fantáziája, mi 

irályának elevenséget volt képes kölcsönözni, olykor tán annyiból túl 

ragadta is, hogy kevés adatból hajlamot erezett generalizálni, de meg volt 

benne a férfiasság visszavonni nézetet, mihelyt új adatok annak meg¬ 

változtatására elegendő támpontot látszottak szolgáltatni. 

A kik vele személyesen is érintkeztünk, nem felejthetjük el a kedves 

közlekedésit jó és áldozatkész embert sem ! 

* Munkáinak teljes sorozatát találni azon nekrológ mellett, mely Becsben 
megjelent. «Jahrbuch dér k. k. geolog. Reichsanstalt» 1881. Bánd 31. — Magyar- 
országra vonatkozó értekezéseinek czímjegyzékét lásd Szinnyei Repertóriumában 
(Magyarország természettudom, és mathem. könyvészete 1472—1875.) az 588—589. 
hasábon. 
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1882-RöI, 

I. IGAZGATÓSÁG I JELENTÉS. 

Midőn az évforduló alkalmából visszapillantunk az 1S82. évben inté¬ 

zetünk életében beállt eseményekre, igen változatos képét nyerünk s a 

m. k. földtani intézet fennállása óta alig volt év, mely intézetünkre nézve 

oly jelentékeny eseményeket tűntetne föl. mint az imént lefolyt esztendő. 

Mindjárt az év elején távozni láttuk körünkből a m. k. földtani inté¬ 

zet eddigi igazgatóját, prudniki Hantken Miksa osztálytanácsos urat, a ki 

azon körülmény folytán, hogy ő cs. és ap. kir. Felsege a m. é. január 9-én 

kelt legfelsőbb elhatározásával a budapesti tudomány-egyetemen az őslény¬ 

tan előadására külön tanszék felállítását megengedni kegyeskedett, e tan¬ 

székre nyilvános i-endes tanárrá neveztetett ki, míg az intézet vezetése 

kezdetben ideiglenesen, később ő Felsége kegyessége folytán végleg szemé¬ 

lyemre ruháztatott. 

Az intézet tiszti személyzetét illetőleg történtek azonban egyéb válto¬ 

zások is. Mint ilyen jelezhető mindjárt Ha.la.v1ts Gyula geológ-gyakornok- 

nak még 1881. decz. 29-én segéd-geológgá történt előléptetése, miben az 

illető 1874. nov. 1-jétől az intézetnél előbbi minőségében kifejtett tevé¬ 

kenységének elismerését láthatja. Ama hézagok pedig, melyek intézetünk¬ 

nek különben is csekély létszámában úgy felejthetlen kartársunk, Stürzen- 

baum József m. k. segéd-geológnak még 1881. augusztus havában történt 

gyászos elhunyta, mint Rókán János úrnak egy makacs lábbaj következté¬ 

ben szintén 1881-ben saját kérelmére a nm. földművelés-, ipar- és kereske¬ 

delemügyi m. k. minisztérium kebelbeli számvevőségéhez történt áthelye¬ 

zése folytán támadtak, -— a lefolyt évben szintén kitöltettek, a mennyiben 

dr. Pethő Gyula első seged-geológgá, dr. Schafarzik Ferencz tud. egye¬ 

temi tanársegéd ellenben az időközben rendszeresített harmadik segéd- 

geológi állomásra neveztettek ki b. Kemény Gábor, akkori földmívelés-, 
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ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter úr ő nagyra éltóságának 1882. 

júl. 16-án 28,239. sz. a. kelt elhatározásával. 

Őszinte örömmel fogadtuk ez új, szép reményekre jogosító munka¬ 

társakat körünkben. 

A segéd-geológi állomásoknak kettőről háromra való ilyetén szaporí¬ 

tásán kívül azonban más irányban is látunk üdvös változást. Ugyanis 

ö cs. és ap. kir. Felségének lefolyt évi ápril 26-án kelt legfelső elhatározá¬ 

sával az eddigi irnoki állomás megszíintettetvén, helyébe hivataltiszti állo¬ 

más szerveztetett s erre Fariíass Róbert neveztetett ki, a ki már 1876 óta 

intézetünk tagja. Örvendek, hogy ezáltal nem egyedül teendői szaporodtak, 

hanem némileg járandóságai is javíttattak. Bizonyára serkentésül fog ez 

szolgálni, midőn fokozottabb teendői mellett most nemcsak az intézet iro¬ 

dáját vezeti, hanem meglehetősen kifejlődött könyv- és térképtárunk rend¬ 

ben tartása és vezetése körül is fáradozik. 

A szolgaszemélyzetet illetőleg szintén konstatálhatok javulást, mert 

a nagyméltóságu minisztérium, méltányolva helyzetünket, a m. óv február 

havában megengedni méltóztatott, hogy az intézetnek segédszolgája ezentúl 

az egész éven át tartathassák meg, a mi — tekintve az intézet személyzetének 

és helyiségeinek fokonként való gyarapodását — már igen szükséges vala. 

Mielőtt intézetünknek szakbelileg kifejtett tevékenységére áttérnék, 

még egy a m. k. földtani intézet tagjainak anyagi helyzetére nézve fontos 
/ 

eseményről kell megemlékeznem. Értem az ötödéves kor-pótlékok behoza¬ 

talát, mi által több éven át táplált óhajtásunk teljesült, de már maga az 

elismerés, melyet e kérésünk teljesítésében eddigi működésünk iránt látni 

szabad, mély köszönetre indít bennünket Felséges urunk és királyunk, 

a magyar törvényhozás s mindazon körök iránt, melyek ezt tervezék és 

lehetővé tevék. 

Szolgáljon nekünk ez az elismerés serkentésül arra, hogy a nagy és 

nehéz feladat keresztülvitelére, melyet az ország elénk tűzött, továbbra is 

teljes erőnkkel törekedjünk. 

Szakbeli tevékenységünkre térve át, itt első helyen az országos föld¬ 

tani fölvételek említendők. A lefolyt fölvételi évadban részt vett már 

a m. k. földtani intézet minden geológ-tagja a magyar-erdélyi határhegység 

átkutatásában és térképezésében. E hegyvonulatnak fölvétele már a meg¬ 

előző években kezdetett ugyan meg az intézet geológjai által azon mérv¬ 

ben, melyben feladatukkal a Duna, Dráva és az osztrák határ által környe¬ 

zett országrészben elkészültek, de az összes erők csak most csoportosítvák 

itt, miután az említett Duna jobbparti területen a Lajta-hegységben még 

hátramaradt csekély feladatot is megoldva látjuk Roth Lajos osztály- 

geológ ez idei működésének egy része által. 

Nem kevésbbé súlyos feladat várta geológjaiukat az új fölvételi terü¬ 

leten, mint a Duna jobbparti megyékben, s a földtani viszonyok bonyoló- 
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dottsága, valamint a természeti nehézségek, melyekkel a terület jó részében 

küzdeni kell, csak léptenként való előrehaladást engednek meg. 

A ki ismeri a nehézségeket, melyekkel egy országnak földtani fölvé¬ 

tele jár, az bizonyára méltányolni fogja geológjainknak a lefolyt évben 

kifejtett tevékenységét. 

Minthogy a szóban forgó határhegység fölvétele már a megelőző évek¬ 

ben kezdetett meg, és pedig úgyszólván annak két végpontján, — ennek 

folytán két működési középpont fejlődött ki. 

Fölötte kívánatosnak, sőt szükségesnek tartván azt, hogy az egyszer 

bizonyos irányban megkezdett felvételek következetesen folytattassanak, 

még pedig a lehetőséghez képest ugyanazon erők által, melyek az uj 

munkaterülettel rokon kifejlődést feltüntető szomszéd vidék fölvételét is 

eszközölték, a múlt évi fölvételi tervezet összeállításánál élesen körülírva 

láttam az intézet tagjainak nyári feladatát, t. i. akkép, hogy ezek a magyar¬ 

erdélyi határhegység két pontján megkezdett földtani felvételeket szakadat¬ 

lanéi folytassák. 

Ezt javasoltam is a nagyméltóságu minisztériumnak, mely ebbeli 

indítványomat elfogadta, minek következtében az intézeti geológokat két 

osztályban láttuk működni: egy északiban és egy déliben. Az északi avagy 

első fölvételi osztály tagjai voltak: dr. Hofmann Károly, m. k. főgeológ, 

egyszersmind osztályvezető, továbbá Matyasovszky Jakab, m. k. osztály- 

geológ és dr. Koch Antal, a kolozsvári tudomány-egyetemen az ásvány- és 

földtan rendes tanára. 

Nem titkolhatom el örömömet a fölött, hogy azon csekély pénzáldo¬ 

zat, melyet a nagyméltóságú földmívelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. 

minisztérium ajánlatomra engedélyezni kegyeskedett, lehetővé tette azt, 

hogy dr. Koch Antal, kit már az 1868-—69-ik évi fölvételek alkalmával is 

dolgozó társaink közé számíthattunk, most ismét vállvetve dolgozott velünk 

két havi szünideje alatt. 

Nagy előnynek tartom, hogy sikerült értékesíteni tisztelt szaktársunk 

munkaerejét és tapasztalatait, nevezetesen az erdélyi részletes felvételek 

érdekében, melyeket az intézet ez alkalommal folytatott; de másrészt úgy 

vélem, hogy az országos rendszeres fölvételekben való részvétel csakis 

előnyére szolgálhat azon tanszéknek is, melyet tisztelt szaktársunk betölt. 

Azért mindkét tekintetben óhajtanám, hogy újból megkezdett közreműkö¬ 

dése továbbra is lehetséges legyen. 

A deli, vagyis második fölvételi osztályban, melynek működésében, 

a mennyire egyéb igazgatói teendőim engedék, személyesen is résztvettem, 

közreműködtek telegdi Roth Lajos osztály-geológ — miután július közepéig 

befejezte a Lajta-Hegységben még bevégzendő feladatát — és Halaváts 

Gyula segéd-geológ. 

Az első osztály ezidei munkaterületének egyik része a vezérkari átné- 
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zetes térkép Me, Ng és N7 jelű lajjjain van feltüntetve, akként, liogy míg 

dr. Hofmann fő-geológ a földtani tekintetben bonyolódott Nő és N7 jelű 

48 49 . 48 49 
osztálylapokon belül a — -, a T délkeleti, valamint a 

LI 
es 

L1 

1 : 28,800 arányú lapoknak nyugati részét vette fel földtanilag s igy Szat- 

ínármegyében, nevezetesen Váralja, Butyásza, Nagy-Somkút és Farkasaszó 

környékén eszközölte kutatásait, addig Matyasovszky Jakab osztály-geológ 

feladatához képest az Mg jelű lapot dolgozta fel, melynek északkeleti szeg¬ 

letére már dr. Hofmann Károly terjeszté ki vizsgálatait a máramarosi föl¬ 

vételek alkalmával; a lapnak túlnyomó része azonban mindeddig feldolgo¬ 

zatlan maradt, minthogy a sajnálatunkra oly korán elhunyt Stürzenbaum 

a szóban forgó vidék egyes részeinek átkutatásához annak idején hozzá¬ 

fogott ugyan, de feladata keresztülvitelében halálos betegsége által végleg 

megakadályoztatott. 

Matyasovszky múlt évi munkálkodása által az Mg lapnak földtani 

fölvétele, mely jobbára a szatmármegyei, kisebb részben azonban szilágy¬ 

megyei területekre is kiterjeszkedik s többek közt Szatmár-Németi, Borhíd, 

Felső- és Alsó-Berekszó, valamint Erdőd környékét ábrázolja, vegleg be 

van fejezve, úgy hogy e lapnak kiadatása legközelebb eszközölhető. 

Hofmann és Matyasovszky múlt évi fölvételei által kapcsolatba látjuk hozva 

az újabban megkezdett szilágymegyei földtani térképezést a már régebben 

foganatosított máramarosi fölvételekkel. Föntebbi feladatának bevégeztével 

Matyasovszky Jakab a felvételi tervezet értelmében délnek fordult, a Sebes- 

Kőrös völgyébe, hol az 
54 

XI.VIII 
számú 28,000 m. lapnak Erdélyen 

innen eső részét vizsgálta meg, egyszersmind a biharmegyei területnek fel¬ 

vételét Is befejezvén. 

Midőn országunk térképének erre a pontjára pillantunk, csak kévés¬ 

sé! odább keletre, már erdélyi területen, az I. fölvételi osztály harmadik 

tagjának, dr. Koch Antal egyet, tanárnak működési területére akadunk. 

Ez utóbbinak a —- (nyugati) I : 28,800 m., vezérkari lapok déli felé¬ 

nek fölvétele, valamint a 
9 

V. IV 
(nyugati) lapok jutottak feladatául, ebbeli 

munkáját be is végezvén. 

Az itt fölvett terület Kolozsvártól északnyugatra esik, kolozsmegyei 

területet képez s legszorosabban csatlakozik az I. osztály által eddig tanul¬ 

mányozott vidékekhez, melyeknek természetszerű folytatását képezi föld¬ 

tanilag is. Névleg Bánffy-Hunyad, Egeres, Középlak és Nyires környékeit 

képviseli. 

A mi az elért eredményeket illeti, addig is, a míg geológiáink képesek 

lesznek a hosszabb időt és sok elővizsgálatot igénylő részletes ismertetése- 
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két az e czélra szánt intézeti évkönyvben közölni, adjanak felvilágosítást 

a jelenlegi igazgatósági jelentéshez csatolt, a működő geológok, mint erre 

legilletékesebbek által személyesen összeállított előleges jelentések. 

Az ország délkeleti reszeben működő osztályra terve át, itt Halayáts 

Gyula a verseczi szigethegység és környéke földtani térképezésével volt 

elfoglalva, s minthogy egyúttal a Ku lapnak a megelőző fölvételi évadról 

feldolgozatlanul hátramaradt részének, t. i. Bavanistye és Mramorák kör¬ 

nyékének átkutatását is befejezte, e lapnak közhasználatra való kiadatása 

szintén legközelebb meg fog történni. 

1J1 79 79 
A Ki4 lapon belül Halaváts úr a VT T, VTTr, .. , valamint 

XLI XIjiL aLLU 
71 

XLÍI 
és 

71 

XLIII 
1 :98,800 méretű térképeken, nemkülönben az Lu-liez tar- 

79 
tozó VT f nyugati felében végzett földtani fölvételeket, s így a lefolyt 

XIjI V 

évi nyári működése Krassó-Szörény-, Temes- és csekélyebb mérvben 

Torontálmegyék, névleg pedig az említett Bavanistye, Mramorák, Niko- 

lincze, Yersecz, Varadia, Oravieza, Rakasdia és Jám környékére terjeszkedett 

ki. Ez osztály második tagja, telegcLi Roth Lajos osztály-geológ, a fölvételi 

évad kezdetén még Mosonmegyében, Sásony és Nyúlás környékén dolgo¬ 

zott, evvel befejezvén a Lajta-Hegység s egyáltalán Mosonmegye fölvételét, 

minthogy a Dö átnézetes lapnak egyéb részei már a megelőző evekben 

Stübzenbaum József segéd-geológ által és csekélyebb mérvben általam fel¬ 

dolgoztattak. 

Július közepe táján a krassó-szörényi fölvételekhez csatlakozott, hol 

az Almás-medencze keleti végét észak felé határoló, kristályos kőzetek 
/ 

alkotta hegységben végezte teendőit Pattas és O-Borlovéntől északra, neve- 

79 . 71 
- és ---- lapok nyugati felében, ez által északi irányban 

XLi V1 XJj V L 
zetesen a 

folytatva a Bánsági Hegység délibb részében már korábban megindított 

földtani vizsgálatokat. 

Végre, hogy az intézet tagjainak az országos fölvételek körül kifejtett 

tevékenységének teljesen hű kepét adjam, személyemre kell áttérnem, ki 

azon időt, melyet egyéb igazgatói teendőim engedtek, mindenekelőtt fel¬ 

használtam arra, hogy a 9-ik felvételi osztály tagjait működési területükön 

fölkeressem s földtani kirándulásokat téve, a netalán fölmerült nehezsege- 

ket velők megbeszéljem. 

Az ezenkívül rendelkezésemre maradt időt aira használtam fel, hogy 

az L15 átnézetes lapon belül, melynek fölvételét még a megelőző években 

kezdettem meg, a 
73 

XLY. 
I : 98,800 lapnak felvételét a Krassó-Szörény- 

megye területén emelkedő mocserisi erdős hegységben folytassam, mely 
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romlkával a lefolyt evben északkeleti irányban a Yalea Lapusnikului-ig 

hatoltam előre. 

A m. k. földtani intézet tagjai által a múlt évben földtanilag részle¬ 

tesen fölvett terület nagysága 72*3 D-mf. = 416068 D-kilom., mihez hozzá¬ 

számítva az 1868. augusztus hava óta egymásután fölvett 988*99 D-mf. = 

56913*80 D-kilométert, melyekből 789*55 D-mf. = 45436*55 D-km. a Duna 

jobhparti megyékre s a főváros környékét ábrázoló CL lap egyéb részeire, 

137*04 □-mf. = 7886*30 D-km. az északi működési területre, 44*16 D-mf. = 

2541*39 D-km. a délire, 18*24 D-mf. = 1049*66 D-km. pedig a Zsily völgyére 

esik: az 1882. ev végével az intézet tagjai által fölvett terület nagysága 

1061 *29 □-mf.* = 61074*48 D-km., a mi bizonyára szép eredménynek mond¬ 

ható. Megjegyzendő e mellett, hogy ez összegbe a Székelyföldön végeztetett 

általános fölvételek beleértve nincsenek. 

Az országos rendes fölvételi teendőkön kívül intézetünk tagjai a le¬ 

folyt évben is iparkodtak a rendelkezésökre álló időhöz képest az ország 

különböző pontjain fölmerült kérdések megoldásánál segédkezet nyújtani. 

így dr. Hofmann Károly fő-geológot a budapesti m. k. bányakapi¬ 

tányság felszólítása folytán a budai keserüvíz-források védterülete kérdé¬ 

sében láttuk közreműködni; úgyszintén résztvett egy a főváros területén 

felállítani szándékolt téglavető ügyében megejtett helyszíni vizsgálatnál 

a fővárosi II. kerületi elöljáróság részéről e tárgyban a földtani intézethez 

intézett megkeresés következtében; lelegeli Koth Lajos osztály-geológ pedig 

a kir. m. természettudományi társulat megbízásából dr. Törők Aurél és 

Lóczy Lajos urakkal együtt az O-.Ruzsina (Sárosmegye) mellett lévő bar¬ 

langot vizsgálta meg az állítólagos diluviális embermaradványok tárgyában. 

Matyasovszky Jakab osztály-geológ Nádpataky bérlő felszólítása foly¬ 

tán Tapolczára (Borsodmegye) utazott az ottani barnaszén megtekintésére, 

nemkülönben megvizsgálta Zsolnay Vilmos ismert pécsi gyáros megbízásá¬ 

ból a Dubrinics (Ungm.) melletti porczellánföld-telepet, a legutóbbi időben 

pedig a nm. földművelés-, ipar- és keresk. minisztérium meghagyása folytán 

a földtani intézet igazgatósága részéről a íogarasi ménesbirtokhoz tartozó 

sárkányi korcsma udvarán talált petroleum-forrás tanúlmányozásával bí¬ 

zatott meg. 

Személyem a nm. pénzügyminisztériumtól kapott felszólítás követ¬ 

keztében az ennek kebelében bányászati ügyben folyt tanácskozásnál egy 

ízben fúrási ügyben vett részt. 

Számos szakszerű felvilágosítást adott végre a m. k. földtani intézet 

a hozzá intézett, a földtan körébe vágó megkeresésekre és kérdésekre, így 

péld. a pécsi keresked. és iparkamara elnökségének, továbbá Kolin Lipót 

* Egy eredeti fölvételi lap = 3'84 D-mf. 1 mf. = 7586 méter. 1 □-mf. = 

57'547396 □-kilóm. 
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urnák Miskolczon, a tasádfői (Biharm.) birtokán gyűjtött anyagra nézve, 

valamint még sok másnak is. 

E tények világosan mutatják, hogy az intézet létéről s munkálkodá¬ 

sáról az ország legtávolabb vidékein és a közélet legkülönbözőbb rétegei¬ 

ben igenis bírnak már tudomással s ezen ismertség egészen normális 

mérvben évről-évre terjed. 

Működésünk csendes, zajtalan ugyan, de ez foglalkozásunk termé¬ 

szetének felel meg, s nézetem szerint azért nem kevésbbé intenzív, mint 

hasonló körülmények között bárhol egyebütt. 

A mondottak után intézetünk belső eletére térve át, itt mindenekelőtt 

múzeumunkról kell szólnom, mely legszorosabban áll kapcsolatban a vidé¬ 

ken végzett munkával, minthogy itt látjuk lerakva mindazon tárgyakat, 

melyek a leírásainkban s térképeinkben kifejezést nyert eredmények okmá¬ 

nyaiul szolgálnak. Itt látjuk illusztrálva hazánk viszonyait a földtan terén 

mind petrografiai, mind palseontologiai irányban, nem tévesztve szem elől 

az ipar idevágó követeléseit sem. 

A ki visszaemlékezik 1868-ra s tekinti most az intézet e kincsét, lehe¬ 

tetlen, hogy föl ne ismerje a rohamos fejlődést, mely itt mutatkozik. 

Ez okozza azt, hogy az intézet mindjobban érzi annak hiányát, mi¬ 

ként 14 és fél évi fennállása daczára. még mindig bérházban kénytelen ten¬ 
gődni! Várva várjuk már az intézet e vitális kérdésének mielőbbi üdvös 

megoldását, mi által egyszersmind úgy a gyűjtemények, mint a máris meg¬ 

lehetős terjedelmű és tetemes értékét képviselő szakkönyvtár és térképtár 

legbiztosabb elhelyezést nyerhetnének. Ezeket minden eshetőség ellen a 

lehetőségig megóvni bizonyára mind az országnak, mind a tudománynak 

egyaránt érdekében áll. 

Köszönettel kell azonban elismernünk, hogy a nagyméltóságú minisz¬ 

térium helyzetünket méltányolva, már egyelőre is iparkodott a hely szűkét 

orvosolni, a mennyiben a lefolyt ev elején felhatalmazta az igazgatóságot, 

miszerint az intézet helyiségeinek gyarapítása iránt alkudozásokba lépjen. 

Ennek megvolt azon örvendetes eredménye, hogy a gyűjtemények felállí¬ 

tására szánt szobák két nagy, Zichy Antal úr által háza telkén e czélra 

emelt terem által szaporíttattak, a mely helyisegbővítés előnyeit máris 

élvezzük. 

Az új épület földszinti termének 8 darab ötosztályú dűlt s 3 fali 

szekrényében helyeztetik el s rendeztetik újra a m. k. földtani intézet által 

részletesen fölvett hazai területekre vonatkozó gyűjtemény, s a mi itt helyet 

már nem nyerhetett, az a régi épület két nagy szobájában látható folytató¬ 

lagosan felállítva ü darab nagy és két kisebb dűlt, valamint 6 fali szek¬ 

rényben. 

Intézetünk tisztviselőinek egy része a' fölvételekről való visszatérte 

óta a hazai gyűjteménynek az uj helyiségek megszerzése folytán lehetsé- 
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gessé vált czélszerűbb, a természeti viszonyoknak jobban megfelelő felállí¬ 

tásával foglalkozik s ennek befejeztével, mi még a tavaszi időre remélhető, 

többé nincsen akadály, hogy a kiállítási termek a közönség látogatására is 

nyitva ne álljanak. 

Phytopalaontológiai gyűjteményünk, mely az intézet helyiségeinek 

meg mindig szűk volta folytán egyelőre csak egy kisebb szobában helyez¬ 

tetett el, a lefolyt évben szintén örvendetesen gyarapodott a Somogyon 

(Baranyam.) talált Ctenopteris cycadea, Brongt. három gyönyörű példányá¬ 

val, melyeket Riegel Antal bányatulajdonos úr, kinek máris annyi szép 

küldeményt köszönünk, volt szíves nekünk ajándékozni. Szaporodott to¬ 

vábbá sotzkai fossil növényekkel, valamint gazdagíttatott azon terjedelme¬ 

sebb gyűjtések által, melyeket belmunkatársunk, dr. Staub Mór tanár, 

kinek egyúttal phytopalíeontologiai gyűjteményünk rendezését és vezetését 

is köszönjük, a lefolyt év nyarán Kizbánya környékén (Szatmárm.) foga¬ 

natosított. 

Megkezdte továbbá az intézet a műipari tekintetben egyáltalában fon¬ 

tos, szakmájába vágó tárgyakon kívül, melyeket már kezdettől fogva figye¬ 

lemben részesített, a magyar sz. korona országai területén előforduló, neve¬ 

zetesen építészeti tekintetben fontos anyagoknak összegyűjtését és felállítását 
10 cfm méretű koczkákban, mi által hazánk ebbeli kincseit is kellően 

illusztrálva kívánjuk bemutatni az érdeklődőknek. E gyűjtemény, köszönet 

a támogatásnak, melyre ebbeli törekvéseink az érdekelteknél már eddig is 

találtak, szép fejlődésnek örvend. Bizonyára sikerülni fog majd ez által az 

illetők figyelmét oly kőzetanyagra irányozni, mely mindeddig vagy kevéssé 

volt ismeretes, vagy egyáltalában figyelemben nem részesült, s így ezen 

ipari kincs esetleges értékesítéséhez tőlünk telhetőleg szintén hozzájárulni. 

A íöntebbiekben múzeumunk ama részével foglalkoztam, melyT 

Magyarország földtani viszonyait illusztrálja, de mint minden tudomány¬ 

ágnak, mely vizsgálatainál az összehasonlító módszert is kénytelen kö 

vetni, kellő összehasonlító anyagról kell gondoskodnia, úgy bírt ugyan a 

hazai intézet is már régibb idő óta idevágó tárgyakat, de szerény7 pénzbeli 

helyzetünk mellett nagyobb vásárlások, bár mennyire kívánatosaknak, sőt 

szükségeseknek mutatkoztak is, a rendelkezésünkre állott összegek mellett 

nem történhettek. 

A múlt évben azonban nagy lépés történt e téren ismét ama nernes- 

szívü férfiú páratlan áldozatkészsége folytán, ki a m. kir. földtani inté¬ 

zetet már több ízben támogatta. Értem az 1831-ben elhunyt II. Coquand 

marseillei tanár és híres franczia geológ remek őslénytani gyűjteményé¬ 

nek semsei Semsey Andor úr által intézetünk részére H. Coquand fiától és 

és örökösétől, a Párisban elő Paul Coquand festőtől való megvételét. 

Semsey Andor úr, ki ugyran még H. Coquand tanár éltében foglalko¬ 

zott az eszmével, hogy ennek kiváló és nagy tudományos becscsel bíró, 
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akkorában példás rendben tartott gyűjteményét, melyre legelőször dr. Szabó 

József egyet, tanár úr figyelmeztette, Magyarország földtani intézetének 

megszerezze, de részben a követelt tetemes ár (30,000 frank), valamint 

CoQUAND-nak nemsokára bekövetkezett halála ismét háttérbe szoríták az 

az egész ügyet, míg H. Coquand Rómában élő testvéröcscse 1S81 szept. 

havában levéllel föl nem kereste dr. Szabó JózsEF-et, ebben a kérdéses 

gyűjtemény megvételét újból fölajánlván. Semsey Andor űr erről értesülve, 

a megbízása folytán vezetett tárgyalások többszörös levélváltás után azon 

kedvező eredményre vezettek, hogy Coquand úr 1882 február 8-án Rómá¬ 

ból kelt levelében tudomásul hozá, miként Paul Coquand, mint H. Coquand 

örököse a Semsey Andor úr által vételárként felajánlott 15,000 frankot 

elfogadja, mely összeget illetőleg az időközben külföldön, igen illetékes 

helyen tett tudakozódásaink folytán tudtuk, hogy ezzel a kérdéses gyűjte¬ 

mény tisztessegesen meg van fizetve. 

E kedvező fordulat után még 1882. február 28-án a m. kir. földtani 

intézet kebeléből leutaztak Marseillebe dr. Hofmann Károly íő-geológ és 

telegdi Roth Lajos osztály-geológ, kikhez maga az áldozatkész adakozó is 

csatlakozott, hogy az említett gyűjtemény átvétele, csomagolása és elszállí¬ 

tása iránt intézkedjenek. 

Azonban utazóinkat Marseilleben kellemetlen meglepetések várták, 

a mint dr. Hofmann Károly a m. kir. földtani intézet igazgatóságához be • 

nyújtott jelentésében ecseteli. Ok ugyanis a közvetetlenűl az öreg Coquand 

elhalálozása előtt még oly példás rendben tartott gyűjteményt, kevés kivé¬ 

tellel, a legnagyobb rendetlenségben találták, mi az áttekintést igen meg- 

nehezíté, sőt lehetetlenné tévé. 

A dolgok ilyen állása mellett csakugyan nagy szerencse volt, hogy a 

kövületek szilárdan vannak lemezpapirokra ragasztva, melyek Coquand 

tanár megjelöléseit viselik. 

Fáradságos munkát kellett itt végezni a kiküldött két geológusnak, 

hogy tájékozást nyerhessenek az iránt, vajon az összes hajdani Coquand- 

fele gyűjtemény áll-e még elöltök, vagy pedig ennek bár meg mindig nagy¬ 

szerű, de már kisebb-nagyobb mérvben megcsonkított része. 

Mélyen sajnálandó úgy a tudomány, mint a Coquand iránti kegyelet 

tekintetéből, kinek óhaja az volt, hogy gyűjteménye összesegében kerüljön 

valamely nyilvános intézetbe, miszerint geológjaink fáradságos revíziója 

azon meggyőződést eredményezte, hogy a vétel tárgyát képező gyűjtemény 

nem képezi már az egész eredeti Coquand-féle gyűjteményt. Mint örven¬ 

detes tényt említő különben Hofmann azt, hogy az eredeti gyűjtemény 

magva, nevezetesen az okmánykép különösen értékes eredeti példányok 

túlnyomó részben meg vannak, s hogy a hiány mindössze igen nagy 

nem lehet. 

Ily tényállás mellett érthető, hogy maga P. Coquand leszállította a, 

2 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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kezdetben követelt vételárt, s végre a megváltozott körülmények közt elfo¬ 

gadta a Semsey Andor úr által neki fölajánlott 8000 frankot s a még min¬ 

dig gyönyörű gyűjtemény 1882 márczius 10-én-— köszönet Semsey Andor 

úr hazafias áldozatkészségének — a m. kir. földtani intézet birtokába ke¬ 

rült. Ájirilis 25-én a gyűjtemény 24 ládában gondosan elcsomagolva Buda¬ 

pestre érkezett. 

A Coquand-féle gyűjtemény, mint már Hofmann jelenté, a következő 

részekből áll: 

1. Egy különböző képletekből való gyönyörű és gazdag Brachiopoda- 

s egy hasonlóan összeállított szép Echinida-gyűjtemény, melyek mind¬ 

egyike főleg krétafajokban gazdag. A gyűjteménynek e részét Hofmann 

teljesnek mondja. 

2. Egy nagy, általános straticjrafiai kövületgyüjtemény, melyben külö¬ 

nösen a délfranczia krétaképlet van gazdagon és szépen képviselve, de igen 

jól jellemezvek e vidék jurabeli lerakódásai is. 

3. A spanyolországi alsó kréta- (aptien-) kövületek gyönyörű sora. 

4. Krétabeli osztrigák gyűjteménye. 

5. Algériai gyűjtemény, melyben szintén a kretaképlet tűnik fel kü¬ 

lönösen. 

6. Egyes, különböző lelőhelyekről származó tárgyak. 

Az egész gyűjtemény fénypontját a délfranczia, spanyol és algériai 

mediterrán tartománybeli kretaképlet kövületei, nevezetesen pedig a kréta- 

osztrigák kepezik. A délfranczia jura képviseletét illetőleg a krétával ugyan 

nem vetekedhetik, de mégis elég gazdagnak mondható. Legcsekélyebb a 

harmadkor, de nem is ezért törekedtünk a Coquand-féle gyűjtemény birto¬ 

kába jutni. 

Megjegyzendő végre, hogy az intézet Semsey Andor úrnak meg 

Coquand tanár műveinek egy-egy példányát, valamint Francziaország 

egyes részeinek több igen becses térképét is köszöni, a mennyire ezek az 

ifjabb Coquand birtokában még meg voltak. 

A Coquand-féle gyűjtemény igen gazdag, 10,000-nél több számot 

kéjmsei, körülbelül 28,000 példánynyal. 

E gyűjtemény kizárólag válogatott s Coquand gondos vizsgálatai által 

rendkívül becses darabokból áll, köztök számos eredeti példánynyal, s a ki 

tudja, hogy e gyűjtemény kövületei jobbára oly területekről származnak, a 

melyek ugyanazon földtani tartomány részei, melybe hazánk is esik, az 

tudja egyúttal azt is, hogy tekintettel saját, nevezetesen krétakorbeli lerakó¬ 

dásainkra, mily fölötte fontos összehasonlító anyag jutott ez által főváro¬ 

sunkba, mely még sok ízben fogja gyakorolni vonzó erejét nemcsak ha¬ 

zánk, de a külföld tudományos köreire is. 

A tárgyalt gyűjtemény jelenleg már ki van csomagolva, s a földtani 

intézet I-ső emeleti nagy termében helyeztetett el, hol körülbelül 9 darab 
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háromosztályú dűlt és 5 fali szekrényt tölt ki. Rendezése és czélszerű fel¬ 

állítása máris folyamatban van és dr. Hofmann K. fővezetése mellett 

dr. Pethö GvuLÁ-ra bízatott. 

Fölötte fontos szolgálatot tett Semsey Andok úr e kincs megszerzése 

által a tudománynak hazánkban való fejlesztésére nezve, s midőn e remek 

gyűjteményt Magyarország földtani intézetébe kebelezteté, nemcsak a ma¬ 

gyar geológusokat, de az egész magyar nemzetet kötelezte hálás köszönetre. 

Azonban másoknak is tartozunk hálával intézetünk gyűjteményei 

gyarapításáért. Ezek a már említetteken kívül a következő urak: Bibéi, 

•János építészeti vállalkozó Oraviczán; Budai József tanár Bodoson (Há- 

romszékm.), Horváth Antal ügyvéd Pécsett, Kálny Gyula r. kath. kántor¬ 

tanító Balatonfőkajáron, gr. Khuen Vajdaliunyadon, Lahner György Pécsett, 

Lóczy Lajos Budapesten, Eichter .József kőfaragómester Fehértemplom¬ 

ban (Temesm.), Schapringer Zsigmond Pécsett, Sendlein Anntal városi 

főmérnök Pozsonyban, Somoskeőy István ügyvéd Somoskőn (Nógrádm.), 

Zsigmondy Béla mérnök és Zsigmondy Vilmos orsz. képviselő Budapesten, 

valamint köszönettel tartozunk a m. tud. Akadémia mathem. és természet- 

tudományi állandó bizottságának, mely mind dr. Staub Mór belmunkatár- 

sunk kizbányai fosszil növénygyiijtéseit, mind pedig Halaváts Gyula inté¬ 

zeti tagnak a langenfeldi pontusi lelőhely kizsákmányolására fordított 

fáradozásait támogatása által lehetővé tette s az ez alkalmakkor nyert 

anyagot a m. kir. földtani intézet gyűjteményei részére engedte át. 

Igen becses gyűjtemény birtokába jutott továbbá az intézet azzal a 

felső krétabeli paheontologiai anyaggal, melyet dr. Iyoch Antal annak ide¬ 

jén a Fruska-Gorában gyűjtött, dr. Pethö Gyula pedig a lefolyt évben esz¬ 

közölt gyűjtések által szaporított, egyszersmind az egészet tudományosan 

feldolgozván. Számos eredeti példány került ez alkalommal is birtokunkba. 

Köszönettel tartozunk Schafarzik Ferencz kartársunknak is, ki intéze¬ 

tünkbe léptekor nem jött üres kezekkel, mert múzeumunknak ajándékozá 

ama becses petrográfiai és palieontologiai gyűjteményét, melyet a korábbi 

években tett kirándulásai alkalmával részint a Cserhát, részint pedig Salgó- 

Tarján, Várgede, Losoncz vidékein szerzett, nemkülönben egy Szobb vidé¬ 

kéről való aquitániai kövületsorozatot. Építőanyag-gyűjteményünket szin¬ 

tén több koczka által gazdagítá. 

Egy igen érdekes Hyotherium felső állkapocs-töredekét, a benne ülő 

három moláris és két praemoláris foggal, mely a jablaniczai (Krassó-Szö- 

rénym.) mediterrán szénből való, Várady Gyula oravic-zai bányabiztos és 

Halaváts Gyula segéd-geológ urak ébersége folytán legalább vetel utján 

sikerült gyűjteményeink számára megnyerni, valamint hasonló módon 

105 darab szép sotzkai növénynyel phytopalseontologiai gyűjteményünket 

is gazdagíthattuk. 

Végre sok hasznos beszerzésről szólhatnék még, melyet az intézet 

2* 
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amaz előzékenység folytán, melylyel felsőbb hatóságunk, a nagyméltóságu 

földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium az intézet 

érdekei iránt viseltetik, a lefolyt évben foganatosíthatott. 

Iparkodni fogunk az intézet érdekében kifejtendő buzgó tevékenység 

által ez előzékenységre továbbra is méltóknak mutatkozni. 

Mint a korábbi években, úgy a lefolytban is törekedtünk a hazai 

közoktatás ügyét többleteinkből történt gyűjtemény-összeállítások által 

tőlünk telhetőleg támogatni. Egy ily, tanczélra szánt, 64 darab magyar- 

országi kőzet- és 152 szintén belföldi kövületből álló gyűjtemény a kecske¬ 

méti állami főreáliskolának, egy második 64 hazai kőzet- és 192 belföldi 

kövületből összeállított pedig a fiumei állami főgymnáziumnak küldetett 

meg, egy harmadiknak egybeállítása pedig a fővárosi VIII. kér. polgári 

leányiskola számára ennek az igazgatójának megkeresése folytán máris 

foganatba vétetett. 

Könyv- és térképtárunkra térve át, fölemlíthetem, hogy a múlt evben 

mindkettő újra rendeztetett az ezeknek vezetésével megbízott Farkass 

Köbért hivataltiszt által, s itt legyen szabad köszönetét mondanunk a 

nagyméltóságu minisztériumnak, hogy a könyvek beköttetésére, valamint 

a térképeknek vászonra való felhúzatására a lefolyt évben az eddigieknél 

nagyobb összeget fordíthattunk, mi nemcsak e tárgyak kezelését köny- 

ny'ebbíti, hanem egyszersmind ezeket legjobban is védi a különféle, hasz¬ 

nálat közben beállható károk ellen. 

Az intézet szakkönyvtára 1881 decz. végével 1791 számot képviselő, 

különben 1799 művel bírt, melyek 4047 kötetet, illetőleg külön füzetet kép¬ 

viselnek. A múlt óv folyamán a könyvtári állomány, az ideiglenes könyv¬ 

tárnok jelentése szerint, 471 kötet- és 898 füzettel szaporodván, az összes 

létszám 1882 dec. végén 451S kötet- és 898 füzetre rúgott, melyek 2132 

műben képviselvék. 

Itt is sok hálával tartozunk a különféle társulatoknak és intézeteknek, 

valamint egyes személyeknek, kik vagy új munkák beküldése, vagy pedig 

a birtokunkban csak hézagos állapotban levő régibb munkáik kiegészítése 

által gazdagíták könyv-, illetőleg térképtárunkat. Részletekbe bocsátkozni, 

méssze vezetne, azért a sok közül csupán a bajor kir. tud. Akadémiát aka¬ 

rom felemlítni, mely a könyvtárunkban nem teljes sorozatban meglevő 

régibb kiadványait, a még rendelkezésére álló készlethez képest, csaknem 

teljesen kiegészíté, a bécsi földtani intézet pedig nemcsak az eddig kiadott 

munkálatainak nálunk lévő hézagait tölte ki, hanem megküldötte saját 

kiadványaink kiegészítése viszonzásául az Abhandlungokban megjelent 

monographiák külön lenyomatait, valamint a kárpáti fölvételekre vonat¬ 

kozó, eddig sajnosán nélkülözött átnézetes lapoknak keletről körülbelül 

Rozsnyó déllőjehez érő részét, azaz 18 lapot, a még mutatkozó hézag foko¬ 

zatos kitöltését szintén megígérvén. 
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A m. kir. földtani intézet jelenleg 65 magyarországi es 96 külföldi 

társulatnak és intézetnek küldi meg nyomtatványait, s ezek közöl 9 bel¬ 

földi- és 95 külföldinek csereviszony fejében. 

Csereviszony köttetett a lefolyt évben a Musée royal d'h intőire natu- 

relle de Belgique-kel, az Institute of minin g and mcchanical Ingineirs-szel, 

Newcastleban és a Gcographischc Gcsellschaft-tál Greifswaldban. 

Saját kiadványaink közöl megjelent a múlt évben az Évkönyv YI. köte¬ 

tének 2., 3. és 4. füzete úgy az eredeti magyar, mint a Mittheilungen nemet szö¬ 

vegében s e füzetek munkákat tartalmaznak dr. Staub Móricz belmunka- 

társunktól (Baranyai mediterrán növények VI. 2.), Hantken MiKSÁ-tól (Az 

1880. évi zágrábi földrengés YI. 3.), valamint dr. Posewitz TivADAR-tól, az 

intézetünknél mint önkénytes működött, jelenleg Borneó szigetén tartóz¬ 

kodó hazánkfiától (Borneó szigetére vonatkozó földtani ismereteink VI. 4.). 

Az Évkönyv szerkesztőségi teendőivel Halaváts Gyula segéd-geológ, 

a Mitth/dlungoíéiv&l pedig telegdi Both Lajos osztály-geológ fáradozott. 

Közhasználatra szánt térképeink közül 1882. folyamán 2 lap sok- 

szorosíttatott s nyerendi most első kiadatását, t. i. Có= Kis-Marton vidéke 

és Fis= Dárda vidéké. 

Azon szerencsés körülmény folytán pedig, hogy az intézet anyagi 

helyzete a törvényhozás által újabban rendelkezésére bocsátott összeg által 

lényegesen javult, kepesek lettünk régibb térképbeli kiadványaink pel- 

dányszámát szaporítani, nevezetesen a C7, Cs, Cs, D7, Es, E11 és G7 lapok¬ 

nál, s az így nyert többlettel a bel- és külföld illető, velünk egy térén 

működő testületéinek viszonozni ama nagybecsű ajándékokat, melyekben 

térképtárunkat már eddig is részesítettek. Elértük ez által egyúttal azt is, 

hogy térképészeti működésünk eredmenye, mely munkaerőnk oly jelenté¬ 

keny részét veszi igénybe, a külföld szakkörei birtokába is jutván, ott leg¬ 

élénkebben hirdeti ama tevékenységet, melyet Magyarország a földtan e 

fáradságos terén is kifejt, s valóban megelégedéssel pillanthatunk e tekin¬ 

tetben azon elismerésekre, melyeket ebbeli működésünkért külföldi szak¬ 

társainknak máris köszönünk. 

Bevegzendő e beszámoló jelentésemet, nem tehetem a nélkül, hogy 

az intézet tagjai nevében köszönetét ne mondjuk ama hazai közlekedési 

vállalatoknak, melyek különböző utazási kónnyebbítések áltál lényegesen 

támogaták geológjainknak az ország különböző részeiben teljesített köz¬ 

hasznú működését. Mély köszönettel tartozunk első sorban a nagyméltó¬ 

ságú közmunka- s közlekedésügyi m. kir. minisztériumnak, a m. kir. állam¬ 

vasutak igazgatóságának, az I. cs. kir. szab. dunagőzhajózási társulatnak, 

mely már évek óta különös figyelmében részesíti a hazai intézetet, az 

északkeleti vasút, valamint az osztrák-magyar államvaspálya tekintetes 

igazgatóságainak. Fogadják ez utón is hálás köszönetünket. 

Buda-Pest, 1883 január 20-án. A m. kir. földtani intézet igazgatósága. 

Böckh János. 
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n. FÖLVÉTELI JELENTÉSEK. 

1. JELENTÉS AZ 1882. ÉV NYARÁN SZATMÁRMEGYE DÉL¬ 

KELETI RÉSZÉBEN FOGANATOSÍTOTT FÖLDTANI RÉSZLETES 

FÖLVÉTELEKRŐL. 

Dl’. HoFMANN KÁROLY-tÓl. 

Az 1882-iki év nyarán az éjszaknyugati Erdélyi Határhegység- és 

környékének földtani részletes átvizsgálását kelet felé a Lápos folyó éj¬ 

szaknak irányult menetéig, éjszak felé pedig Nagybánya tágasabb környé¬ 

kén a 70-es évek kezdetén általam foganatosított [fölvételek kapcsolatáig 

folytattam. Ezidei területem, Szatmármegye délkeleti részére, még pe¬ 

dig legnagyobbrészt az előbbi Kővárvidékére esvén, körülbelül Oláh-Uj- 

falu, Katalinfalu, a Lápos partja Butyásza környékéig, Kis-Buny, Kis-Nyires, 

Vurvu Cziczinoi, Váralja, Fericse, Nagy-Körtvélyes, Törökfalu, Nagy-Som- 

kut és Szélszeg által van határolva. Ezt a geológiailai térképezett területet 

a fölvételeink alapjául szolgáló katonai eredeti fölvételi térképnek követ¬ 

kező lapjai, illetőleg laprészei foglalják magokban : a 48 oszt. L rov. lap egé¬ 

szen, a 49 oszt. L rov. lapnak tavairól hátramaradt délkeleti része, vala¬ 

mint a 48 és 49 oszt. LI rov. lapoknak körülbelül keleti negyede. 

A szóban levő területnek deli része az éjszaknyugati Erdélyi Határ¬ 

hegység vonulatához, éjszaki részé pedig azon alacsony dombos vidékhez 

tartozik, mely a nevezett hegység és a Nagybánya mellett emelkedő trachyt 

hegység köztterül el, s melyen a Szamos es a Lápos egybeömlenek. A geológiai 

viszonyok egészen hasonlók azokhoz, melyek a szomszédos tavai vizsgált 

vidéken uralkodnak. 

A vizsgált területen őskori kőzetek, felső-kréta-, óharrnadkori és neogén- 
retegek, valamint diluviális és alluvialis folyó-lerakódások fordulnak elő; 

ezek közül az óharrnadkori és idősebb képződések csak a Határhegységhez 

tartozó területen bukkannak a felszínre. 

I. Őskori kőzetek. Ezek területem keleti szélén fordulnak elő s a pre- 

lukai kristályos pala-szigethez tartoznak. Ez a kristályos pala-sziget, 

melynek déli és nyugati széle mentén a Lápos folyó járhatatlan, mélyen 

bevájt, szűk, kanyarulatos sziklaszurdokban vonul el, nyugati szélevei a 

Lápos bal oldalán, még ezidei területembe nyúlik át. A nevezett kristályos 

hegyszigetnek ezen a megvizsgált nyugati szélén — a Lápos-szurdoknak 

ltemeten fölül való torkolatától fogva dél felé egészen a kisbunyi völgyig, 

meddig a vizsgálatokkal ez irányban haladtam — csillámgneisz uralkodik, 

nagyrészt typusos kikepződéshen, azonban néha, aföldpát csökkenése foly- 
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tán, a csillámpalálioz közeledő változatokban. A csillámgneiszban itt-ott 

de csak ritkán és igen jelentéktelen behelyezkedésekben, zöldes chlorit- és 

amphibolgneisz fordul elő, mint jelesen Berkeszpatakától DK.-re azon 

sziklagerinczen, melyen Kővár romja áll, valamint a butyászai völgyben, 

Butyászától K.-re és a kisbunyi völgy éjszaki ágában, Kis-Bunyától É.-ra. 

Továbbá Butyászától K-re, a Lápos közelében, néhány közel egymás mel¬ 

lett fekvő, párhuzamos, szintén csak vékony, de csapásában tartósabb kris¬ 

tályos mészkő-telep mutatkozik a gneiszban behelyezkedve. Ezen ős- 

mószkő-telepek legnagyobbika több ölnyi vastag; délkelet felé a butyászai 

völgybe vonulva, ezt egy magánosán álló malom mellett szeli át. Kőzete 

világos, középszemecsés, vékony csillámos, cipollinszerű fekvetek által jól 

rétegzett s táblákra hasad. — Ez az előfordulás gyakorlati szempontból 

némi figyelmet érdemel; azt hiszem, hogy márvány-táblák előállítására, 

asztalok, lépcsők stb. számára alkalmas volna, s mivel a kiszállítás sem 

volna lehetségtelen, talán némi fontosságot nyerhetne e vidékre nézve, 

mely csak nagyon silány kereseti forrásokkal rendelkezik. 

A nevezett kristályos mészkő-telepek a Lápos jobb partján éjszak¬ 

kelet felé folytatódni látszanak; hogy mikép viszonylanak azon kristályos 

mészkő előfordulásokhoz, melyeket Posepny a prelukai hegysziget középső 

és keleti részén figyelt volt meg, azt majd a jövő évi fölvételek részletesen 

ki fogják deríteni. 

A kristályos kőzetek rétegei a nyugotról kelet felé irányult prelukai 

hegysziget vizsgált nyugati szélén nyugat-dél-nyugatról kelet-éjszak-kelet 

felé csapnak s általában 10—30 fokkal éjszak-éjszak-nyugat felé dőlnek ; 

helyileg, jelesen azon a tájon, a hol a nevezett ősmészkőtelepek előfordul¬ 

nak, meredek rétegdöles mutatkozik. — A prelukai kristályos kőzetek nyu¬ 

gat felé meglehetős menedékesen merülnek az erdélyi éjszaknyugati Határ¬ 

hegységnek csatlakozó, sokkal ifjabb, világosan üledékes lerakódásai alá; 

ennek következtében az előbbiek a prelukai hegysziget nyugati oldalán a 

a Lápos bal mellékágaiban völgynek fölfelé általában jó darabig fölfelé ké¬ 

pezik a völgyek fenekét, míg a választó gerinczeken, közel a Lápos-szur- 

dokig, már a nevezett, sokkal ifjabb üledékes rétegek által vannak fedve. 

Már tavali jelentésemben említém, miszerint az éjszaknyugati Erdélyi 

Határhegység óharmadkori rétegvonulata a tavai vizsgált czikói kristályos 

palasziget keleti oldalán nagyjában lapos, antiklinalis boltozattá gyürődik 

össze, melynek a hegység csapásával megegyezőleg kelet-éjszak-keletnek 

irányult tengelye körülbelül Gaura helységen vonul át s mely a részletes¬ 

ségben igen számos nagyobb-kisebb vetődés által nagy számú nagyobb 

vagy kisebb rögökre van szétdarabolva. Ez a rétegboltozat ugyanazon 

irányban s ép olykép belsőleg eldarabolva, az ezidén vizsgált vidéken a 

prelukai hegyszigethez vonul, hol ennek kristályos kőzeteihez csatlakozik. 

Az éjszak felé a Szamosba és kelet felé a Láposba torkoló vizek mély és 
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tágas völgyrendszert vájtak ki ebben a rétegboltozatban, annyira, hogy 

ennek középső részében a felsőbb rétegosztályzatok csak foszlányokban 

maradtak meg a völgyeket elválasztó emelkedések magaslatán. 

A nevezett vetődési repedések, melyeket jelenleg már a Határhegység 

nagy régiójában követtünk, a hegység csapásához viszonyítva, részint in¬ 

kább hossz-, részint inkább liarántos repedések; kétségtelenül látható, mi¬ 

szerint uralkodólag bizonyos főcsapási irányokat követnek, tudniillik a 

nyűgöt dél nyugati, a csaknem nyugot-keleti, ugv mint az ezekre inkább 

harántos éjszak-éjszak keleti csapási irányt. Minden esetre igen nevezetes és 

figyelemre méltó az a körülmény, hogy ép ezek az irányok azok, melyek a 

szomszédos nagybányai trachytikus ércztelér rendszereinek csapásában 

uralkodnak. Vajon létezik-e itt tényleg genetetikai kapcsolat, erről a vizs- 

gálások mai állásánál puszta gyanításnal több nem mondható, biztosabb 

alap ezen úgy mint más, a hegység tektonikáját illető érdekes kérdések 

megfejtésére csak akkor várható, ha majd az éjszaknyugati Erdélyi Határ¬ 

hegység keletiebb részei is földtanilag részletesen át lesznek vizsgálva. 

Most csak a figyelmet akartuk fölhívni arra a viszonyra, mint új ténye¬ 

zőre, mely amaz említett vetődések lehetőleg pontos térképezésének fontos¬ 

ságát fokozza; az utóbbi természetesen csak igen fáradságos és lassanként 

haladó munka által érhető el. 

II. Felső kréta-rétegek. A fennevezett rétegboltozat tengelybeli ré¬ 

szén annak legmelyebb feltárt pontjain, a Lápos szurdok közelében Butyásza 

környékén, valamint tovább délnyugotra, agaurai völgyben Gaura legdéliebb 

házai mellett, a vidéken eddig ismeretlen, másodkorbeli képződések neveze¬ 

tes előfordulására akadtam, tudniillik kövületeik szerint kétségtelenül a felső 

krétához tartozó rétegekre. Mindkét helyen csak csekély tért foglalnak el a 

felszínen, s bár őslénytani tartalmuk is csak silány, kövületeket tartalmazó 

krétarétegeknek e vidéken való előfordulása, közel a Kárpátok fővonulatához, 

már általában fontos és különös figyelemre méltó. Butyásza mellett, a falu¬ 

tól északra, a Lápos-szurdok több bal mellékágában bukkannak a felszínre, 

A kérdéses rétegek itt, lapos fekvésben, a prelukai hegysziget nyugati szé¬ 

lének a fedüben levő kristályos kőzetei és az óharmadkori rétegsorozatnak 

a feküben következő legmélyebb osztálya, az eoczén alsó tarka agyag-, 

konglomerát- és homokkő-csoport közt fordulnak elő. A gaurai völgyben, 

hol szintén az utóbbi eoczén retegek alatt merülnek fel, ezek a legmélyebb 

feltárt képződések. Az országúton Ivis-Nyiresről Gaurára haladván, ezt az 

utóbbi kréta-előfordulást átszeljük. A kréta-rétegek ezen a helyen a réteg¬ 

boltozat déli felében fordulnak elő ; délnyugat felé dőlnek. A Valia Móri 

és a váraljai völgy egyesülésénél kezdenek a felszínre emelkedni, egy da¬ 

rabig völgynek lefelé, éjszaknak, a völgylejtők alját alkotják, míg végre 

Gaura első házainál az előbb említett hosszvetődések egyike által azon 

irányban hirtelen eltűnnek a felszínről. 
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Az említett krétaképződések kőzettanilag a kárpáti hoinokkőképződe- 

sek habitusával bírnak: csillámban bővelkedő, sötét-szürke, a légbeliek 

behatása alatt könnyen széthulló, többe-kevésbbé homokos, palás agyagból 

és szintén sok csillámpikkelykét tartalmazó, kemény, világosabb, homokos 

márgák és mészkötő szeres homokkőből állanak; az utóbbi kőzetek részben 

rendes padokat, részben pedig a esillámos agyagban behelyezkedett, sza¬ 

bálytalan, kisebb-nagyobb lencseszerű tömegeket alkotnak. Azonban a ru- 

disták, melyek krétarétegeinkben előfordulnak, ezeknek palaeontológiailag 

még a déleuropai kretakepződések jellemét kölcsönzik 

A szóban forgó krétarétegek kövületekben általában igen szegények, 

csak Butyászánál, szorosan a krystályos alaphegység mellett, helyenkint 

némileg gyakrabban tartalmaznak nidista-maradványokat; de ezek csak 

nehezen válnak ki a kemény kőzetből s azonfelül ebben már többé-kevésbbé 

töredékes, erősen erodált állapotban fordulnak elő, úgy hogy igen nehéz 

belőlök közelebbi meghatározásra alkalmas anyagot kapni. Legnagyobb¬ 

részt csak töredékek találhatók, melyeken a valódi rudisták héjának külső 

rétegére jellemző rostélyszerű szövegen kívül alig vehető ki több. Azonban 

mégis sikerült legalább egy jobb példányt találnom, melyet tüzetesebben 

megvizsgálhattam. Ez a példány több összenőtt egyénből álló Radiolit 

(Bayle értelmében), mely a délíranczia turon-kréta bizonyos szkítájának 

egyik vezérlő alakjával, a Radiolites cormi-pastoris, Desm. sp.-szel vagy 

azonos, vagy ehhez legalább igen közel álló s akkor új fajhoz tartozik. Pél¬ 

dányunk külsőleg s, az alsó héjnak kikészített harántmetszete szerint, bel¬ 

sőleg is az idézett franezia alak legfontosabb bélyegeit mutatja, csak hogy 

a héj külső hosszbordázata a héj uralkodó részén, a mennyiben ez a már 

erősen kopott példányomon kivehető, sűrűbbnek látszik, mint a franezia 

alakon. Egyelőre, míg több és jobb anyaggal nem rendelkezem, alakunkat 

csak Radiolites cfr. cornu-pastoris, Desm. sp. jelöléssel sorolhatom fel. 

Azonkívül az ezidei területem kretarétegeiben még egy nagy, igen 

lapos, központos redőkkel ellátott Inoccramus sp., valamint nehány mol- 

lusca- és egy echivida-maradvári}’t találtam ; azonban nagyobbrészt alig 

határozhatók meg tüzetesebben. 

E leletek alapján bizonyos, hogy a tárgyalt krétarétegek korukra nézve 

a gosau-rétegekhez igen közel állanak. Közetminőségükben is emlékeztet¬ 

nek keleti Magyarországnak tovább dél felé levő részein s délnyugati Erdély¬ 

ben ismert gosaii-rétegekre, melyekhez az éjszaknyugati Erdélyi Határhegy¬ 

ség déli részében, Zilah mellett, a Meszes kristályos paláin elszigetelten 

előforduló aprócska krétarészletek, hippuritjeik jellemző társasága szerint, 

kétségtelenül tartoznak. Azonban az ezidén megfigyelt kréta előfordulásaink 

kövületei, a mennyiben eddig láthatom, nem egyeznek meg a gosaui ala¬ 

kokkal. Míg a zilahi krétarészletek a gosau-rétegek és a délfranczia «Pro- 

vencien»-nek (Bayle 4-ik rudista-szintájának) jellemző Hippuritjeit nagy 
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mennyiségben tartalmazzák, addig az új kreta-előfordulásoknak egyetlen 

közelebb meghatározható rudista-faja, a Radiolites cfr. cornu pastoris, kissé 

mélyebb geológiai szintájra látszik utalni, mivel az összehasonlított franczia 

faj tudvalevőleg Dél-Francziaország «Etage Angoumien»-jének (Bayle 3-ik 

rudista-szintájának) egyik legjellemzőbb alakja. 

III. Eoczén- és oligoczén-képződések. Az éjszaknyugati Erdélyi Ha¬ 

tárhegység ezidén vizsgált területének főrészét a nevezett hegység változa¬ 

tosan tagozott óharmadkori rétegsorozata alkotja. Ez a rétegsorozat nagy¬ 

jában egészen hasonló minőségben folytatódik területem keleti széléig, 

mint a tavai fölvett szomszédos vidéken. Itt is ugyanazon szabályosan 

egymásra következő képlettagokból áll, nevezetesen, alulról fölfelé : 

1. Eoczén alsó tarka agyag, konglomerát és homokkő-csoport, durván 

rétegzett, kövületek nélkül, az éjszaknyugat erdélyi eoczén a Számos-áttöré¬ 

sen Zsibó mellett hatalmas vastagságban feltárt legalsó rétegcsoportjának 

folytatása; talán már alsó eoczén. — E fölött biztosan a középeoczénhez 

tartozó rétegcsoport következik, számos tengeri kövülettel, t. i.: 

2. A Rákóczy-csoport felső része, alján a Nummulites perforata-réteggel, 
fent a Rákóczy-lwmokköeel végződve. Már tavali jelentésemben említem a 

szomszédos vidéken észrevehető befolyását erősebb áramlásoknak és a szer¬ 

ves élet fejlődésére kedvezőtlen körülményeknek a szóban levő rétegcsoport 

lerakodása alatt. Ez a befolyás a vizsgált Határhegység külső, éjszaki régió¬ 

jában még fokozódik s jelesen a két határoló szintájt is illeti, mi által az 

egész rétegcsoportnak a fekü és fedübeli két rétegcsoport iránt való elhatá¬ 

rolása ott nehézséggel jár s helyenkint bizonytalanná válik. Az alsó num- 

mulit-szintáj abban a régióban eltűnik s helyenként a Rákoczy-homokkő 

is megváltoztatja minőségét és nem tűnik ki világosan; ellenben kelet felé, 

Butyásza és Kis-Buny környékén, az utóbbi ismét mészben bővelkedőbbé 

válik, bőséges miliolideákat tartalmaz s inkább azt, az eoczén felső durva- 

meszhez hasonló minőséget ölti, melyet ez a szintáj a Határhegység vonu¬ 

latának déli részében és Kolozsvár vidékén mutat. Ebből kitűnik, hogy 

tulajdonkép ez a durvamészszerű kiképződés a normális kikepződése a szó¬ 

ban levő szintájnak az éj szaknyugat-erdélyi eoczénben. 

3. Turhuczai rétegek, ugyanazon változott minőségben, durván réteg¬ 

zett, kövület nélküli agyagból és durvás homokkőből alkotva, mint a tavai 

vizsgált vidéken. 

4. Kolozsvári durvamész-csoport, alant homokosabb, fent tisztább 

rnárgás és meszes; kövületei alapján szinten még a közép-eoczénhez 

tartozik. 

5. A mediterrán priabonai szintájat vagy a barton-emelctet a kolozs¬ 

vári durvamész fölött következő Nummulites intermedia-márgu képviseli. 

Lágyabb, palás agyagos márga és keményebb mészmárga-padok váltakozá¬ 

sából áll. Ez a felső eoczén nummulit-szintáj az idei területem legnagyobb 
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részén csak gyengén van kifejlődve s a hegység külső, éjszaki részében 

nagyobb tereken át elvégre szintén végkép eltűnik. -— Az éjszaknyugat- 

erdélyi barton-emelet felső szintája, a brédi márga, a Határhegység eziden 

vizsgált részén ép úgy mint a tavaliban, nem mutatható ki. 

A mészben bővelkedő, kövületeket tartalmazó tengeri rétegeknek ösz- 

szesencsak 80—130 lábnyi vastag sorozata, mely lent a még közép-eoczén 

kolozsvári rétegekkel kezdődik s mindenütt meredek partokkal emelkedik 

ki, fölfelé 

6. a már oligoczén liójai mészszel végződik; uralkodólag kemény, 

lithothamnium-, korái-, miliolidea- és főleg a felső padokban bőséges pu- 

liány-maradmányokat tartalmazó, részben oolithos mész; nehány ölnyi 

vastagsággal igen állandóan tart el mind a rétegboltozat csapásában, mind 

erre harántosan. Főleg a felső fekveteiben, hasonlókép mint Kolozsvár 

vidékén, úgy itt is, igen gyakran fordulnak elő benne reczés nummulitek, 

melyek a bartonbeli intermedia-márgában uralkodó két fajtól nem látsza¬ 

nak különbözni; jelesen a lencseszerü alak (Numm. Fichteli, Mcht.J helyen¬ 

ként tömegesen mutatkozik. Ezért kinn nagyon kell ügyelni a társult kö¬ 

vületekre, hogy a mélyebb bartonbeli emelettel való összetévesztéseket 

kikerüljük. 

A bójái rétegek itt, valamint a szomszédos előbb vizsgált vidéken tisz¬ 

tán tengeri jellemüek s fajokban sokkal gazdagabb faunát mutatnak fel, 

mint a Határhegység középső és délnyugati részén, melyeket azelőtt fölvet¬ 

tem, hol helyenkint már félig sósvizi alakok is együttesen fordulnak elő. 

Faunájuk nagyon emlékeztet a bordeauxi medenc-ze asterias-mészkövének 

faunájára, mi nemcsak a két lerakódás közel összevágó korával, hanem 

bizonyára igen lényegesen és igen hasonló faciesbeli kiképződésóvel áll 

összefüggésben. A legnevezetesebb s részben leggyakoribb alakok közül, 

melyek a hójai mészben a nevezett vidéken előfordulnak, a következőket 

sorolhatom fel: Pectunculiis angustico status, Lmcic, Cardium anomalc, Math. 

Lucina globulosa, Desh., Venus Aglaurae, Brongt., Psamrnobia Hallowaysii, 

Sow., Turbo Parkinsoni, Bast., Delphinula Scobina, Bast., Turritella aspe- 
rulata, Brongt. 

7. Révkörtvélyesi félig sós- és édesvízi rétegek. A következő ifjabb oli¬ 

goczén helybeli szintáj, melyet a zsibóvidéki Számos-szelvényben oligoczén 

alsó félig sósvízi rétegek (O2) nevén különböztettem meg (Földt. Közi. 1879. 

195. lap), az idén vizsgált területen is igen állandóan követi a közvetlen 

feküjet képező hójai meszet s ettől a hegység ezen éjszakkeleti részében 

élesen elkülönül. Daczára csekély, csak nehány méterre rugó vastagságá¬ 

nak, aránylag meglehetős nagy kiterjedésben bukkan a felszínre, hol lapos, 

rendesen rosszul feltárt talajt alkot. Csak félig sósvízi kövületeket tartalmaz, 

jelesen Cerithium margaritaceum, Brocc., Cer. plicatum, Brug., Cyrena 

semistriata, Desh. maradványait, valamint helyenként tisztán édesvízi esi- 
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gákat is, de a szintáj itt általában sokkal szegényebb kövületekben, mint a 

hegység déliebb részeiben. Főleg agyagból és szénpala, és palás barnaszén 

vékony telepeiből, részben barna homokkőből is áll; délkelet felé, Kis-Buny 

vidékén a szintáj alján egy sötét édesvízi mészkőpad mutatkozik, Planorbis- 

és Z/iwmaeMS-maradványokkal. Barnaszénnyomok, melyek ebben a szintáj- 

bán a határhegység középső részeitől fogva éjszakkelet felé folyvást követ¬ 

hetők, a vizsgált vidéken is igen állandóan figyelhetők meg, de a hol 

feltárások vannak, ott a telepek szintén csak kevéssé vastagnak és azonfelül 

igen palásnak mutatkoznak. Az irodalomban már régebben említett szén- 

kibukkanások Hovrilla, Csőit és Berkeszpataka vidékén, mélyeken a nagy¬ 

bányai bányakincstár részéről ezelőtt valami húsz évvel bányászati kuta¬ 

tások eszközöltettek, ehhez az oligoczén szintájhoz tartoznak. — Jelenleg 

már kétségtelenül látható, miszerint ez a tárgyalt helybeli szintáj azonos 

azon édes és félig sósvizi rétegekkel, melyeket Stache az idei területemhez 

már közel délkeletre levő pontról, a Szamospartról Rév-Körtvélyes mellett 

a «Geologie Siebenbürgens»-ben ismertetett meg legelőször. 

X szóban volt félig sós- és édesvízi szintáj, mint rendesen, úgy itt is, 

szoros áthidaló kapcsolatban van 

8. a fölebb következő oligoczén-szintájjal, a Számos-szelvényben 

puhányokban bővelkedő' oligoczén felső tengeri rétegeknek nevezett szintáj jal, 

melyben ismét a tengeri jellem praedominál. Az idei területen is kemény 

mészmárga és lágyabb agyagmárga és agyagpadok váltakozásából áll; a 

szintáj rendes kövületei szinten mindenütt bősésegesen fordulnak elő s 

részben valóságos kagylópadokat alkotnak; az uralkodó tengeri fajok mel¬ 

lett félig sósvízi alakok is, nevezetesen az egész oligoezénben elterjedt 

Cerithium margaritaceum, C.plicatum és Cyrena semistriata, nem jelenték¬ 
telen szerepet játszanak, s némely közbehelyezkedett padokban, jelesen a 

szintáj alsó részén, ezek uralkodnak. — Rövidség kedvéért ezt a helybeli 

szintájt a Szamos áttörésén Zsibótól nem messze levő Csokmány helység 

szerint nevezhetjük el, hol e szintájnak különös szép kövületlelhelyei van¬ 

nak. — A következő szintáj, 

9. a még a közép-oligoozénhez tartozó nagy-illondai halpikkclyes pala 

és fehér márga, a legifjabb oligoczen-képződés, mely területemen meg¬ 

figyelhető, de csak a rétegboltozat déli szárnyán mutatkozik, míg ennek 

középső részén és éjszaki szárnyán a 7. és 8. alatt felsorolt rétegek a leg¬ 

felsőbb oligoczén-rétegek, melyek a fölszinen láthatók. 
IY. Neogén-lerakódások. Az óliarmadkori rétegek a Határhegység 

éjszaki lejtője mentén menedékesen merülnek azon neogén-lerakódások 

alá, melyek az éjszak felé következő nagybányai öblöt betöltik. A neogén- 

lerakódások a hegység eresze hosszán nagyjában szabályosan vonulnak 

éjszakkelet felé s laposan, 8—15 fokkal dőlnek a hegységtől az öböl bel- 
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seje felé éjszaknyugatnak; a hegységtől távolabb a-rétegdőlés mindinkább 

laposabbá válik. 

A hegység belsejétől harántosan a dombvidékre haladva, az óharmad- 

kori képződések fölött közvetlenül felső mediterrán-rétegek következnek, 

azután, külső, keskenyebb övben, szármáti és végre pannoniai (congeria) 

rétegek, mely utóbbiak a dombvidéken, a nagybányai trachyt-hegység 

szegélyéig, idei területem határán túl, alkotják a legmelyebb rétegeket, 

melyek ott a felszínre érnek. E három emelet egészen hasonló minőséget 

tart meg, mint a szomszédos vidéken, melyet tavali jelentésemben vá¬ 

zoltam. 

A felső mediterrán főleg részint tisztább, részint többé-kevésbbé 

homokos, agyagos és márgás kvarcz-andesit-tuffából és meszes padokból áll. 

Az utóbbiak tele vannak lithothamniumokkal, bryozoákkal és a lajtamész- 

facies egyéb kövületeivel, ezek közt sok szembeötlőbb, jellemző faj, neve¬ 

zetesen Pecten laiissimus, Báocc., P. Lelthajanus, Partsch, P. aduncus, 

Eichw., Clypeaster acuminatus, Desok. —■ Az emelet a csapás menetén 

éjszakkelet felé meszesebbe válik; az emelet tetejen levő meszes rétegen 

kívül, melyet már tavairól ismerek, a gaurai völgytől K. felé még néhány 

egyéb lajta-mészszerű pad ékül a tuffa-rétegek közé. Némely helyen, 

jelesen a czikói és prelukai palasziget közt levő tér közepén —- hol a medi¬ 

terrán tovább dél felé nyúlik a Határhegységbe — a gaurai és nagy-kört- 

vélyesi völgy közt, a felső mediterránnak még valamivel melyebb rétegei 

bukkannak ki, melyekben a kvarcz-andesit-anyag inkább háttérbe szorul 

s agyag és márga uralkodnak; de ezek a rétegek is jellemző felső medi¬ 

terrán-kövületeket tartalmaznak s szorosan is függnek össze a tuiía-összlet- 

tel. Legalul ezen a tájon még egy kétségtelenül ugyan ehhez az összlethez 

tartozó durvás, agyagos konglomerát-réteg is tűnik fel, mely tracliytos 

anyagon és kvarcz-görélyeken kívül sok, fejnagyságot elerő tömböket tar¬ 

talmaz azokból a különböző keményebb óharmadkori kőzetekből, melyek 

a környéken előfordulnak, valamint gneiszből és csillámpalából, mely 

utóbbiak már csak némi távolságban bukkannak a felszínre. Ezt a réteget 

nagyobb kiterjedésben több helyen figyelhetjük meg Durussa környékén, 

valamint még tovább dél felé, a Gyalu Margini nevű hegy tetején; az első 

helyen a fedőjében következő felső mediterrán-tuffa-rétegekkel van össze¬ 

kapcsolva, az utóbbin pedig mint magányos részlet fordul elő. 

A szármáti rétegek csak csekélyebb vastagságban bukkannak a felszínre. 

A mészpadok, melyek tovább nyugat felé az emelet alsó részén mutatkoz¬ 

nak, a gaurai völgytől keletre eltűnnek, míg ellenben a trachyt-anyag 

nagyobb szerepre jut. Az emelet azon a vidéken igen egyenesen rétegzett 

agyag-, márgás- és trachyt-tuffás fekvetek váltakozásából áll. Makroskopiai- 

lag észrevehető kövületek itt már ritkák, ezek közül csak a Syndosmya 

reflexei, Eichw. sp., tehát egy oly fajnak lenyomatait találtam, mely a 
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magyar medencze szármáti rétegeiben igen elterjedt; a szóban levő vidé¬ 

ken némely fekvetben meglehetős gyakran fordul elő. 

A pannoniai emelet ezen a vidéken szintén csak szűkében van a 

kövületeknek. Az alján előforduló ostrakódás-agyag, mely ezidei terü¬ 

letemen is folytonosan követhető, igen kedvező segédeszközt szolgáltat 

az emelet térképészeti különválasztására. Fölebb az emelet homok- és 

töhbe-kevésbhé homokos agyag-rétegek váltakozásából áll, mely vidékünkön 

kövületekben igen szegény. 

V. Diluvium és Alluvium. A Szamos és Lápos folyó közt levő terü¬ 

leten terjedelmes és typusos alkotási!, alul kavics- felül sárga agyagból álló, 

folyók lerakta lejtőfokok borítják a pannoniai rétegeket annyira, hogy ez 

utóbbiak a Határhegység kis távolságától fogva már csak összeszorúlt 

kiterjedésben bukkannak a felszínre a völgybevágások mentén, a lejtők 

alján. Ezek a lejtőfokok szemláthatólag szoros összeköttetésben állanak a 

jelenlegi folyó-rendszerhez; csak magasabb fekvésüknél fogva számítom a 

diluviumhoz. Palaeontológiai bizonyítékok erre a nézetre persze eddig még 

hiányzanak. 

A jelenkor képződéséi közül a térképen megkülönböztettem a mostani 

völgyek fenekének alluviumát, továbbá egy igen jelentéktelen jelenkori 

mésztuffa-előfordulást a Határhegységben a Valia Móriban Gaura és Kis- 

Nyires közt. 

Megakarom még említeni, hogy a Határhegység előbh említett rész¬ 

letes vetődései a hegység mentén levő felső mediterrán-rétegeket is bebizo- 

nyíthatólag áthasítják és szétvetődik; a szármáti rétegekre nézve ez már 

nem mutatható ki világosan. 

2. JELENTÉS AZ 1882. ÉV NYARÁN A BÜKK- ÉS A RÉZHEGY¬ 

SÉGBEN FOGANATOSÍTOTT FÖLDTANI FÖLVÉTELRŐL. 

MáTYASOVSZKY jAKAB-tÓl. 

Az J 88i2-ik évi nyár folyamán a Bükk-Hegység, illetőleg azon terü¬ 

let földtani fölvételével bízattam meg, mely vidék az Mg jelű speciális, 

I ; 144,000 méretű, térképen van ábrázolva, azzal a megbízással, hogy ha 

a nevezett vidék földtani átkutatását idejekorán befejezném, a Sebes-Körös 

völgyében folytassam az általam az előbbi években a Réz-Hegységben 

megkezdett földtani fölvételt. A Bükk-Hegység földtani fölvétele szintén 

folytatólagos volt, minthogy a nevezett hegység deli, kisebb része a múlt 

évben elhúnyt Stürzenbaum József segéd-geológus által már az 1879-ik és 

1880-ik évi nyarak folyamán fölvétetett. 
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Stürzenbaum megfigyelései kiterjedtek ugyan a Bükk-Hegység éjszak- 

keleti részére is, mint az az illető térképén elszórt följegyzesekből látható, 

de a följegyzések nagyon hiányosak, más írásbeli jegyzetek birtokába pe¬ 

dig nem juthatván, kénytelen valék az egész Bükk-Hegységet és az ezt 

körülvevő dombvidék legnagyobb részét újból átkutatni és térképezni. 

Az általam a múlt nyáron fölvett vidék tehát az Me jelű speciális tér¬ 

képen^ a Szatmár-Németi vidékével jelzett lapon terül el, kivéve Szinyer- 

Várallja környékét, a melyet dr. Hofmann Károly fő-geológ még 1871-ben 

fölvett volt. 

Fölvételeim éjszak és kelet fele dr. Hofmann Károly fölvételeihez, dél 

felé pedig a Stürzenbaum által és én általam az előbbi években fölvett 

vidékhez csatlakozik. 

A föntjelzett terület földtani alkotása egyhangúnak és egyszerűnek 

nevezhető s a következő képződmények észlelhetők és különböztethetők 

meg rajta, úgymint: 

1. Kristályos palakőzetek. 

2. Pannóniái rétegek, homokos, kavicsos agyag-lerakódásokkal. 

3. Diluviális tömzsös sárga agyag és kavics. 

4. Jelenkori sárga és fekete agyag és mocsaras települések. 

A kristályos palaközetek, melyek közt az erősen mállásnak indult 

csillámpala az egész elterjedésben a főkőzet, a Bükk-Hegységet alkotják, 

mely hegység deli részében a nagy-szokondi «Cornu Grelisce» tetőig tisztán 

déléj szaki irányban vonul; innét kezdve éjszakkeleti irányban nyúlik el 

egészen a bomoródi «Tarnicza» tetőig, hol hirtelen, könyök-formán, hatá¬ 

rozottan keletre fordul Új-Hutáig, a hol aztán véget is ér. 

A Bükk-Hegység tehát félkör-alakú dombozattal bír, melynek főge- 

rincze egyszersmind a Szatmár- és Szilágymegyék közti határt jelzi. 

A nevezett hegység vonulásával megegyezik a rétegek csapásiránya 

is, sőt a rétegek dőlése is megfelel a hegység domborzati alakjának, a 

mennyiben a retegek a hegygerincz két hosszvonalán általában ellenkező 

irányokban, t. i. a hegylejtők irányában dőlnek. 

Mint már említem, a kristályos kőzetek itt már nagyon elmállott 

stádiumban vannak, úgy hogy a lejtőkön és gerinczeken majd mindenütt 

vastag törmeléklepel, az elmállott kőzetek terméke, födi a még ép állapot¬ 

ban maradt kőzeteket, melyek csakis a mély völgyekben és árkokban talál¬ 

hatók. 

A csillámpala durvább vagy finomabb szemcséjű, ilyenkor kvarcz- 

ban gazdagabb, többnyire gránátot foglal magában és kvarczerek hatják 

át; ritkábban kevés földpátot is vesz föl és akkor gneiszszerűvé válik. Cse¬ 

kély helyi zavarodások és gyűrődések az egész hegységben észlelhetők. 

Számos helyen a csillámpala chloritos és amphibol-palákkal váltakozik, 

néha vastagabb padokat képezve. Gránitszerű gneisz-betelepülések, nagy- 
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szemű kifejlődéssel és nagy, fehér csillámlemezekkel szintén gyakrabban 

fordulnak elő. 

A kvarczerek és lencsék gyakran át vannak hatva fekete, szálkás, tű- 

alakú turmalin-kristályokkal. Nagyon gyakoriak a turmalin-kristályok 

Vaddafalva és Szokond vidékén, s az utóbbi helyen kristályos (1-—2 méter 

vastagságú) mészkőpadok is fordulnak elő. 
/ 

A kvarczereket Uj-Bánya vidékén kivágják és a kvarczot üveggyár¬ 

tásra használják. 

Itt még egy igen érdekes kis gránitszerű gneisz előfordulást kell föl¬ 

említenem, mely a Bükk-Hegység zömétől egészen különválva, 2V2 mer- 

földnyire a nevezett hegységtől nyugatra, a magyarországi nagy lapály 

szélén lép napfényre; ez t. i. Erdődön a várdomb nyugati lejtőjén, a vár- 

sáncz aljában, valamint a vár udvarában erősen elmállásnak indult, réte¬ 

ges gránitszerü gneisz, nagy, fehér csillámlemezkékkel található. A réte¬ 

gek csapása tiszta éjszakdéli, dőlésé nyugati. 

A harmadkori, pannoniai rétegek, ritka megszakítással szegélyzik a 

Bükk-Hegységet. A hegység délkeleti részen, a Szilágymegyéhez tartozó 

vidéken, a települési viszonyok, valamint a rétegek anyaga azonosak a 

Szilágy-medenczében az előbbi években általam megfigyelt földtani viszo¬ 

nyokkal, csakhogy itt is az elegyes vízi (brák) medencze szélén a kavicsos 

lerakódások gyakoriabbak mint a nevezett medencze közepében. 

A Bükk Hegység éjszak-nyugati részén, Szatmármegyéhez tartozó 

vidékén, a pannoniai rétegek helyes fölismerése és a diluviális lerakódá¬ 

soktól való elválasztása nagy nehézséggel jár, mivel itt legszorgosabb ku¬ 

tatásom daczára sem sikerült stratigraphiai támjiontokat találni, azonkívül 

petrographiai különbséget is alig lehet megállapítani a két képződmény 

közt. Azon megfigyelések azonban, melyeket az előbbi években a határos 

vidéken alkalmam volt tenni, némileg elősegítettek e kérdés meg¬ 

oldását. 

A diluviális lerakódásokkal leginkább a dombos és fensíkszerü terü¬ 

leten találkozunk mint tömzsös sárga és vöröses agyaggal. 

Az alluviális terület, a szóban forgó vidéken, aránylag a legnagyobb 

tért foglalja el és keresztül-kasúl át van szelve a Szamos és Kraszna folyók, 

valamint számos más, kisebb-nagyobb patakok által, melyek szabályozás 

és esés hiányában számos kiterjedt mocsarat képeznek. 

A föntjelzett Mg jelű speciális térkép földtani színezése, valamint 

sokszorosítása elrendelhető, mivel dr. Hofmann Károly fő-geológ úr által 

Szinyér-Várallja vidéke még 1871-ben fölvétetett, általam pedig a nevezett 

lap többi része a lefolyt nyár alatt vétetett föl egészen. 

Augusztus hó vége felé befejeztem a földtani fölvételt a szóban forgott 

vidéken es így átrándultam a Sebes Körös-völgybe, Biharmegyébe, hol 

Feketetó környékén, kapcsolatban tavali fölvételemmel, folytattam a ku- 
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54 
tatást. A nyári idény berekesztéséig Feketetó környékén az jelű 

táborkari térképen ábrázolt vidéket földtanilag átkutattam és térképeztem. 

Nevezett vidékén leginkább még a kristályos kőzetekkel találkozunk, úgy¬ 

mint: csillámpalával, gneiszszal és amphibolitpalával. A Sebes-Körös folyó 

jobb partjára eső részen a vöröses kvarczitos homokkőnek és mészkőnek 

folytatását találtam, mely képződményeket, tovább éjszakra, a tavali fölvé¬ 

tel alkalmával észleltem. A kvarczitos homokköveket azonkívül még több 

liegykupokön a csillámpalára való elszigetelt településsel találtam. Paleon¬ 

tológiái támpontok hiányában itt sem sikerűit a nevezett kőzetek pontos 

korát meghatározni. 

A Sebes-Körös bal oldalára eső részen, nevezett vidéken, kizárólag 

kristályos kőzetekkel találkozunk. A «Leutestilor» és «Serecel» nevű ma¬ 

gaslatokon azonban számos kopott élű kvarczitliomokkő-tömz-öt észlel¬ 

tem, mely tömzsök a szomszédos, szálban álló kvarczithomok-kövekből szár¬ 

mazhatnak. 

Az általam a lefolyt nyáron fölvett vidék nagysága körülbelül 31 négy¬ 

szög mérföldre tehető. 

3. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI SZEGÉLY-HEGYSÉGBEN ÉS KÖR¬ 

NYÉKÉN AZ 1882. ÉVBEN VÉGZETT FÖLDTANI RÉSZLETES 

FÖLVÉTELRŐL. 

(két geológiai SZELVÉNYNYEL. I. TÁBLA). 

Dr. IÍOCH ANTAL-tÓl. 

A jelen év nyarán a földmiv.-, ipar- es kereskedelemügyi nagymélt. 

m. kir. minisztérium 15,160. sz. a. kérésemre a Kolosvártól nyugotra eső 

terület földtani részletes fölvételével megbízván, a junius közepétől szep¬ 

tember közepéig terjedő időközben igyekeztem feladatomnak megfelelni. 

Fölvételi területem Bánffy-Hunyad, Egeres, Nyires és Nagy-Almás, Közép¬ 

lak és Topa-Szt.-Király nagyobb községek környékére esik s a törzskari 

térkép 9. oszt. IV. és Y. rov. lapjait egészen, 8. oszt. IY. és Y. rov. lapjai¬ 

nak pedig déli feleit foglalja el, miután ezek északi feleinek fölvételét 

dr. Hofmann Károly főgeológ úr a múlt években már befejezte volt; úgy 

hogy e szerint szorosan az általa fölvett területhez csatlakoztam ez évi 

fölvételemmel. Az általam átvizsgált terület nagysága mintegy 11.5 □ mér¬ 

földét, vagyis 227.5 □ kilométert teszen. 

E fölvételi terület a Hauer F. által úgynevezett «Kolosvári szegély- 
hegység » (Klausenburger Randgebirge) egy részét a Kalotaszegnek északi 

felével, valamint az Almás völgyének lejtő s fokonként alacsonyabbá váló 

3 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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hegyvidéket foglalja magában. Leginkább kiemelkedő közép részében 

három folyónak forrásai fakadnak, melyek közül a Körös nyugotnak, a 

Nádas keletnek, az Almás északkeletnek folyik kifelé. A három folyó között 

elhúzódó vízválasztó magaslatok ott tolódnak fel a legmagasabbra, hol a 

nyugotkeleti irányban végig húzódó vízválasztó magaslatba a gyalui 

havasok felöl, tehát délről északnak vonuló magaslat beleütközik, s ezen 

pont a Kőrösfő és Oláh-Nádas közt 747 méternyire kiemelkedő Riszeg-liegy, 

mely ennélfogva a fennemlített egész középhegységnek bogpontját képezi, 

s a szemlélőnek is minden oldalról annak tünteti fel magát. 

A vázolt terület földtani alkotásában csaknem kizárólagosan harmad¬ 

kori riledekek szerepelnek; csupán legnyugotibb szegélyén Marótlakán 

nyúlik beléje egy kis kristályos palarészlet, ugyanitt és Magyarókerekénél 

pedig a Vlegyásza kvarcz-andesit tömegének végső ágai érnek bele. 

A marótlaki kristályos palarészlet a falu felett északnak kiemelkedő 

Magúra hegynek déli, vízmosásoktól átszeldelt meredek lejtőjén van jól 

föltárva. A kőzet fínomleveles csillámpala, melyben 05—2 mm. vastag 

quartz-rétegcsék hullámosán ránczolt igen vékony csillámlemezekkel vál¬ 

takoznak. A csillámlemezekbe ágyazva gyakran láthatók sötétbarna apró 

tücskék, melyek staurolithra emlékeztetnek, egyes rétegcsékben pedig 

egész bors-nagyságú kopott gránát c^O-ek vannak elszórva. Helyenként a 

kvarcz-rétegcsék 1—2 centin, vastag, lencse-idomú tömegekké is földuz- 

zadoznak. 

A Marótlakánál és Magyarókerekénél helytálló kvarcz-andesit ezeknek 

azon szöveti változatához tartozik, melyet a Vlegyásza kőzeteit tárgyazó 

régibb dolgozataimban porphyrosnak neveztem volt; de a sötétbarna egész 

feketeszürke rendes változatokon kívül rhyolithos módosulatok is talál¬ 

hatók mind a két helyen, kivált az üledékes kőzetekkel és a csillámpalával 

való érintkezésnél. 

Ami a harmadkon' üledékeket illeti, találkozunk területemen azoknak 

csaknem teljes sorozatával, a mint az Erdélyre nézve az eddigi tanulmá¬ 

nyok alapján, különösen dr. Hofmann úrnak Erdély északnyugati sarkában 

vegezett földtani fölvételei, * Kolosvár vidékén pedig, valamint Erdély egyéb 

részeiben is, saját vizsgálataim által megállapittatott; területemen csupán 

a neogen osztálynak ifjabb emeletei nincsenek képviselve. 

A mi a tertiaer rétegeknek települési viszonyait általában illeti, ki kell 

emelnem, hogy azoknak legmélyebben fekvő tagjai a gyalui havasok 

kristályos paláira támaszkodva, azoknak közel keletnyugoti irányban el¬ 

futó szegélyétől 4—10° alatt közel éjszaknak dűlnek s fiatalabb tagjai con- 

form rétegzéssel következnek egymásután, mind távolabb északnak kitolva; 

■ Jelentés az 1878. nyarán Szilágymegye keleti részében tett földtani részletes 

fölvételekről. ((Földtani Közlönyt) IX. évf. 1879. 1G7. lap. 
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c«ak távolabb a kristályos pala-hegységtől tér el ezen dűlési irány teteme¬ 

sebben is kelet felé, s lesz a dűlés foka kivételesen nagyobb is. Ezen egy¬ 

szerű dűlési viszonyoknak megfelelően a terület tektonikai viszonyai is 

egyszerűek, valami kiválóbb rétegzavarok sehol sem fordulnak elő, s 

minden megszakadás a retegek folytonosságában a denudatió hatásából 

magyarázható ki. (Lásd a jelentéshez mellékelt két szelvényt.) 

A tertiaer systema alsó osztályzata (serie), az eoczén, területem déli felé¬ 

nek középe táján kövületment vörös, sokszor zöldfoltos es -eres agyaggal 

kezdődik, melybe 1—2 méternyi kavicsos padok vannak be-betelepülve. 

A kavicsok uralkodón színes kvarcznak, alárendelten kristályos jialák göré- 

lyeiből állanak, melyek nyilván a közeli kristályos pala-hegységből kerül¬ 

tek ide. Ezen rétegek azonban teljes vastagságukban nincsenek fölvételi 

területemen föltárva; csupán felső részük jut a felületre a Jegenye patak 

völgyében, melynek alsó lejtőit alkotják, míg a völgyfeneken vékony 

jelenkori iiledek födi azokat, valamint Gyerő-Vásárhely és a Kőrösfő-hágó 

közt az országút mentében, honnan a területemen kívül eső kristályos 

pala-hegység felé követhetők teljesebben föltárt rétégéi. Ezek az általam 

úgynevezett alsó tarka agyagrétegek, melyek dr. Hofmann úr tanulmányai 

szerint Zsibó vidékén rendkívül hatalmasan ki vannak fejlődve s felső ré¬ 

szükbe települve kövülettartalmú édesvízi meszkő-rétegeket tartalmaznak. 

Ezen érdekes rétegeknek még nyomait sem sikerűit területemen fölfedezni. 

Dr. Hofmann úr ezeket az alsó tarka agyagrétegeket, legalább azoknak az 

édesvízi mészkő zónája alatt elterülő részét, valószínűség szerint az alsó 

eoczénbe sorolja, s én is teljesen osztozom nézetében, azon tapasztalatok 

nyomán, melyeket más területeken szereztem ezen rétegekről. 

A felette következő tengeri rétegek száma kövületeik alapján kétség¬ 

telenül a közép eoczénbe vagy a párisi emeletbe (Párisién, Ch. Maver) tar¬ 

toznak. A tarka agyag ezen tengeri fedőrétegek felé mésznek fölvétele által 

lassanként átmegy világosabb márgás rétegekbe, melyek eleintén a vörös 

agyaggal váltakoznak, végre azonban kizárólagosan megjelennek. Kövületet 

ezekben sem találtam még. 

Egy 2—3 méter vastag, sárgásfehér, tömött, hasadékos táblás márga- 

pad felett aztán hatalmas gipsztelepekkel kezdődnek a következő tengeri 

rétegek. Ezen kékes agyagmárga közrétegek által vékonyabb padokra 

osztott gipsztelepek a jegenyei völgyben köröskörtíl 5—10, sőt helyenként 

20 méter vastagságban is ki vannak fejlődve, és miután a lejtőkön ren¬ 

desen meredek, szaggatott fehér sziklafalakként vannak föltárva, igen jól 

követhető kitűnő színtájt alkotnak. Ezen gipszfalakon a víz oldó hatásának 

különféle nyomai látszanak, úgymint a kiálló rétegfokok legömbölyödése, 

a rétegek vastagságának rögtöni csökkenése vagy helyenként megszakadása 

is, erős vetődések és csuszamlások, töbör (dolina) képződések s a t. 

Ezek a gipsztelepek alkotják az úgynevezett alsó gipsz-szint-álját,, mely 

3* 
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az erdélyi medeneze északnyugoti szegélye mentében meg-megszakadva, 

igen messze követhető s különösen Zsibó vidékén is tetemes vastagságban 

megvan, de tudtommal sehol sem oly szakadatlanul összefüggő tömegek¬ 

ben, mint a jegenyei völgyben. Innen a Kusibércz tető laposa alatt Gyerő- 

Vásárhelyre is átcsap ugyan a telep, de ott már tetemesen kivékonyodva 

lép ki a délnek tekintő hegylejtőkön. A tömör vagy fínomszemcsés gipsz 

általában vékony agyagrétegecskékkel és agyagerekkel van áthatva, s alig 

kajhiató valahol nagyobb darab, mely egészen tiszta, aprószemcsés, áttetsző 

volna, s így az alabástrom nevet igazán megérdemlené. Égetve azonban 

ipari czélokra mindenesetre használható, s Jegenye faluban mésznek híjá¬ 

ban valóban az égetett gipszet használják az építésnél és a házak falainak 

fehérítésére, nem számítva azt, hogy nyersen falakat raknak belőle, hol a 

víztől megvédve lévén, elég tartósnak bizonyült. 

Közvetlenül ezen gipsztelepekre Jegenye és Gyerő-Vásárhely környé¬ 

kén föképen márgákból álló, tengeri kövületekben igen gazdag rétegek 

vannak lerakódva, melyek közt legfeltűnőbb egy legfeljebb 0 méter vastag¬ 

ságú, csaknem kizárólag a Nummulites perforata, d’Orus. és Numm. Luca- 

sava, Defr. héjaiból álló pad, mely az erdélyi medeneze északnyugoti 

szegélye mentében csaknem szakadatlanul követhető, s kövületeinél fogva 

mindenütt könnyen fölismerhető, tehát a fölvevő geológot igen jól tájékoz¬ 

tató fontos színtájat, a már Hauer és Stache által elnevezett perforata - 

színtájat alkotja. E fontos színtáj után én az összes alatta és felette fekvő 

kövületes márgás rétegeket összefoglalva perforata-rétegeknek neveztem el, 

s ezekhez számítom én az alább következőket, melyek közvetetleniil a 

jegenyei fürdő kerületén vannak kitűnő módon feltárva (az Omlás és Nagy¬ 

erdő hegyek vízmosásaiban). Alulról fölfelé észlelhető: 

1. Egy tisztán ostreákból álló ponk, különösen a Gryphaea 

Brogniarti, Bronn., gyakori héjaival — — — — — — 1 mét. 

2. Kékes- vagy sárgásszürke agyagmárga, telve puha testűek- 

nek díszítéses kőmagvaival, a melyek közt a Corbula gallica, Lám., 

Crassatella cfr. pitimbe a, Desh., Panopaea corrugata. Dix., Bostel- 

laria sp. (nagy alak), Cassidaria nodosa, Brand. sp., Fusus sub- 

carinatus, Lám., Turritella imbricatoria, Lám. stb. a legközönsége¬ 

sebbek. Vastagsága ... ... .. ... _ ... _ _ ... ... ... 2 mét* 

3. Kékesszürke porhanyó tályag (az Omlás hegyen), vagy 

összeálló, glaukonitszemcsés mészmárga és mészkő (Nagyerdő 

oldal) nummulitekkel, melyek közt a Numm. striata, d'OiíB. és 

Numm. variolaria, Sow., az uralkodók (= alsó striata-színtáj) ... 

4. A perforata-pad, mely kizárólag kevés tályag által lazán 

összetartott, óriási mennyiségű Nummul. perforata, ö’Orb. és N. 

Lucasana, Defr. héjakból áll. Alsó harmadában (2 mét.) a N. 

2 mét. 
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Lucasana, felső két harmadában (4 mét.) a N. perforata a túl- 

nralkodók (= alsó p&rforata-színtáj) ... ... ... ... ... ... 0 met. 

5. Kékes tályag gyér nummulitekkel, melyek közt a Numm. 

striata, d’ORB. a tuluralkodó, a N. Lucasana igen alárendelt 

(= felső striata színtáj) — — — — — — — — — 2 mét. 

6. Fölfelé ezen tályag folytatódik, de a nummulitek eltűn¬ 

nek, s egyes keményebb márgás padokban sok pubány kőbél 

található (azonosak a 2. sz. réteg fajaival), itt-ott egyes Ostrea 

rarilamella,Desh— ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 5Vámét. 

7. Újra egy ostreapad ... ... ... ... ... ... ... ... 1 Vámét. 

8. Kékesszürke tályag gyér ostreákkal ... ... ... ... ... 1 mét. 

9. Egy basadékos mészmárga-pad tele pubány köbelekkel, 

a melyek a jóval magasabban következő alsó durva mészben elő¬ 

fordulókkal egyeznek, és nummulitekkel, melyek azonban nem 

fordulnak oly sűrűén elő benne, mint az alsóbb nummulit- szín¬ 

tájakban, de fajra nézve annál változatosabbak, mert a Numm. 

perforata, N. Lucasana, N. striata és N. variolaria csaknem egy¬ 

forma mennyiségben vannak képviselve benne, mintha az alsóbb 

színtájakból mosattak volna ide be (?) (= felső perforata-színtáij) 2 mét. 

És ha ezekhez még a gipsztelepek legnagyobb vastagságát is hozzá¬ 

számítom, akkor a perforata-rétegeknek összes vastagsága e helyen 43 mé¬ 

terre tehető. 

Látható e pontosan fölvett rétegsorozatból, hogy az általam úgyneve¬ 

zett perforata-rétegekben tulajdonképen négy mimmulit-színtáj is van, hogy 

a Numm. perforata és a N. striata is, ket-két színtajban is megvannak, 

mely okból el is nevezem azokat alsó és felső striata-, valamint alsó es 

felső perforata-szín tája lm a k. 

Ez a négy nummulit-színtáj nem csupán itt, Jegenye vidékén van 

meg, feltaláltam a mindenütt uralkodó alsó perforata-színtáj mellett ked¬ 

vezőtlenebb feltárási viszonyok mellett a többieket is fölvételi területem 

egyéb pontjain, így p. a gy.-vásárhely-inaktelki utón, a felső striata- 

színtájt, a gy.-vásárhelyi Nagymezőbegyen a felső perforata-színtájt, 

Magyarókerekénél az alsó striata-színtájt; területemen kívül pedig Gyerő- 

Monostoron és Szt.-Lászlón az alsó striata-, Gyalunál a felső perforata- 

színtájakat stb.; úgy hogy bizton következtethető, miszerint azok nem 

kis helyi kiképződések csupán, hanem a fő perforata-színtájjal egyetemben 

végighúzódnak a medencze nyugoti szegélyén. Miután dr. Hofmann ur a 

Meszes vonulata menteben s Erdély északnyugoti sarkában egy jmnton 

sem észlelte még azokat, nem valószínű, hogy arra is folytatódnak; vagy 

talán a föltárási viszonyok nem oly kedvezők, miszerint észlelni lehetett 

volna azokat ? Mindenesetre érdemesnek tartottam fölhívni reá a figyelmet. 

Az itten tárgyalt perforata-rétegek a jegenyei völgyben köröskörül 
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futva, annak lejtőinek közepe táján feltűnő lejtfokot alkotnak, a mennyi¬ 

ben a hatalmas gipsztelepek meredeken kiemelkedő rétegfokai felett lan- 

kásabb hegyhátak következnek, mindenütt sűrűn elbontva a jellemző 

nummulitek özönével, s hasonló hegyalakzati viszonyokat szülnek ezen 

rétegek Gyerő-Vásárhelynél is, a merre azoknak kiemelkedése esik. Éjszak¬ 

nak a retegek általános dűlése irányában a perforata-pad, a .Jegenye völ¬ 

gyének a Nádas völgyébe nyílásáig, közel Egereshez, elhúzódva, itten vég¬ 

kép alámerül. Területem nyugoti szegélyén ezen rétegeknek csupán nyoma 

jut a felületre. Magyarókereke felett ugyanis, a kvarcz-andesit-hegység 

lábánál feltűnő módon, jóval ifjabb rétegektől körülvéve, egy alig 25 léjjés 

széles és hosszú csekély részlet van föltárva, mely csekély rög valószínűleg 

a föltóduló kvarcz andesit tömege által rántatott a magasba. 

Kiemelendőnek tartom végre a perforata-rétegeknél azt is, hogy a 

jegenyei fürdő gazdag hideg forrása kétségtelenül a gipszponkból fakad, 

ezen vastag gipszpad léven ennek a vidéknek egyik kitüuő vízgyűjtője. 

Miután egyrészt a vízátliatlan alsó tarka agyagon és márgákon fekszik, 

másrészt az azt borító nummulitos és osztrigás rétegek brecciás természe¬ 

tüknél fogva a csapadék-vizeket meglehetősen, a gipsztelepek maguk pedig 

számos repedéseinél és az anyag könnyű oldhatóságánál fogva, igen jól 

átbocsátják ; ennélfogva a talajvíznek az alsó tarka agyag határán, föloldott 

gipszszel telítve, okvetetlenűl rétegfoírások alakjában kell lefolynia és 

alkalmas pontokon kitörnie, s ilyen pont a jegenyei fürdő. 

A perforata-rétegek fölött körülbelül 150 méter vastagságú réteg¬ 

csoport következik, mely fölvételi területemen es az egész kolosvári szegély- 

liegységben is, mind petrographiailag, mind palasontologiailag, ha nem is 

kiválóan elesem de annyira mindenesetre elüt a perforata rétegektől, hogy 

különválasztása indokolva van. Az Omlás hegy vízmosásai ezen rétegeket 

is teljes vastagságukban föltárják ; közlöm tehát az itt eszlelt rétegsorozatot. 

A felső perforata-pad vagy színtáj felett következik : 

1. Kékesszürke lágy palás-tályag, mely elsó részében (8—10 méterig), 

egyes márgásabb ponkokban még puhány kőbeleket (Coi'bula gallica, Pa- 

nopaea corrugata és Gythcraea, sp. a leggyakoribb faj) tartalmaz az itten 

uralkodó Ostrca cymbula, Lám. apró héjain kívül; de fölebb a puhány 

kőbelek egészen hiányzanak már s csupán az említett ostrea-faj, e mellett 

a Pecten Stachei, Hofm. es Anomya cfr. Casanouei, Desh. cserepei, és egyes 

czápafogak is fordulnak elő egyes padokra szorítkozva. Egeresen felül, a 

vasúti vonal mellett, valamint Inaktelek és Jákótelke községeknél ráakadtam 

egyes padokra, melyek telve vannak ezeken kívül még az Ostrea rarilamella, 

(). orientalis, May. és egy igen lapos kis Tercbratulina sp. héjaival. Közepe 

táján körülbelül I —2 méter vastagságú homokos, erősen meszes pad van 

belé települve, tele Ostrea- és Pecten-töredékekkel, úgy hogy valóságos 

kagyló-breccia helyenként. 
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Ezt a tályagot a benne uralkodó ostreák után ostvca-tályagnak nevez¬ 

tem; vastagsága legalább 130 méterre tehető. 

2. Ezen ostrea-tályag tetején újra a homokos-meszes, porhanyó¬ 

kagylós breccia-réteg következik, melyben azonban már egyéb puhányok 

kőbelei és apró echindák is föllépnek; vastagsága itt is 1 2 méter lehet. 

Fölfelé mind meszesebbé válik ez a rétegpad, mig végre 

3-szor, vastag pados, de a padokon belül, különösen a mállásnak 

kitett felületen, vékony táblás, cserepes durvamészbe átmegy, mely a tá- 

lyagban is tuluralkodó Ostrea cymbula, Pecten Stachei nehezen kifejthető 

gyakori héjain kívül, számos egyéb puhány roszul megtartott kőbeleit, eclii- 

nideket és különösen Alveolinákut is tartalmaz. A leginkább elterjedt ala¬ 

kok a következők : 

Apró czápafogak. 

Rostellaria sp. (nagy alak). 

Delphimda cfr. Inna, Desh. 

Lucina sp. (aff. gigantca, Desh.). 

Panopaea, sp. (nagy alak). 

Chama calcarata, Lám. 

Spondylus, cfr. nndtistriatns, Desh. 

Teliina, cfr. tenuistriata, Desh. 

Modiola Deshayesi, Dix. 

Crassatella, sp. 

Vulsella Kochi, Hofm. 

Sismondia occitana, Desor. 

Scutellina nummularia, Agassiz. 

Schisaster Archiaci, Cott. 

Euspatangus transylvanicus, Hofm. 

Hemiaster nux, Desor. 

Alveolina sp. 

Ezt a durvameszet, megkülönböztetésül a rétegsorozatban följebb 

következőtől, mely nagyrészt másfaju puhatestűeket is tartalmaz, alsó durva- 

mész-nek neveztem. Vastagsága sehol sem nagyobb 6 méternél, s rendesen 

két vastag padra oszlik. Mivel azonban, a mint láttuk, az alatta fekvő 

ostreatályaggal ugyanazon uralkodó ostreákat tartalmazza, a petrographiai 

különbségnek figyelmen kívül hagyásával mind a kettőt összefoglaltam, s 

az utóbbi, hegyalakzati viszonyaiban sokkal feltűnőbb rétegről elneveztem 

volt alsó durvamész-rétegeknek. 
A mi ezen rétegeknek felületi elterjedését illeti, az felvételi terüle¬ 

temnek déli középső részében igen tetemes, azon oknál fogva, mivel a vastag 

durvamészpadok itten általában a hegyeknek messzeterjedő, s a rétegdülés- 
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sel lejtő, lapos hátait alkotják, az ostreatályag pedig ezen hegyeknek mere¬ 

dek lejtőin áll ki, rendesen számos vízmosás és szurdok által átbarázdolva. 

A jegenyei völgyben köröskörül a perforata-rétegek már kiemelt első lejt- 

íoka felett egy második és magasabb lejtfok alakjában emelkednek ki réte¬ 

geink, s Egeres felé dűlvén, ezen lejtfok itten már a Nádas folyó talpáig 

leereszkedik, míg az egeres-sztánai vasútvonal jó darabig bele van vágva. 

Innen egyrészt délnyugoti irányban Oláh-Nádason át Kőrösfőnek, s azon 

túl .Tákótelkén át Damosig, másrészt délkeletnek Nagy-Kapus felé terjednek 

széles övben egy közel derékszögnek két száraként, melynek középterót a 

már tárgyalt mélyebb eoczén-rétegek foglalják el. Kőrösfő környékén a 

legnagyobb felületi kiterjedésben eszlelhető az alsó durvamész vastag táb¬ 

lája s csak Jákótelkén túl, Damos közelében merül alá végkép. Kelet felé 

N.-Kapusnak tart ezen rétegek öve s azon túl Gyalunak folytatódik, de 

északnak dűlvén, azok ifjabb eoczén-rétegek alól a Nádas völgyében újra 

kibújnak, először a mákói, odább a m.-gorbói völgyek talpán, míg még 

tovább keletnek a m.-nádasi vasúti állomásnál végre a Nádas-völgy talpát is 

elérik s itt végkép alámerülnek. 

Az alsó durvamészpadok ennélfogva egy óriási, csupán a völgybemo¬ 

sások által meg-megszakadott táblát képeznek a Jákótelke, Kőrösfő, Ó-Nádas, 

Egeres, Inaktelke és N.-Kapus közt fekvő, és még messzebb is kifelé terjedő 

területen. A durvamész likacsos szövete, de különösen az azt átható repe¬ 

dések miatt vízátbocsátó lévén, ezen terület csapadékvizének nagy részét 

elnyeli; ez leszivárog a vízáthatlan ostreatályagig s annak lejtős hátán 

lefolyva, a rétegdőlés irányában kitűnő és bő források alakjában számtalan 

helyen kifakad. A Kőrösnek és Nádasnak bő forrásai ezen viszonyoknak 

köszönik létrejevésüket, s a Kőrös forrásainál különösen az is látható, hogy 

azok a durvamészbe messze benyúló csatornákat mostak ki, minek követ¬ 

keztében a hegylaposokon tölcséralakú mélyedések, vagyis dolinák, szár¬ 

maztak. Ezen források az egész tertiar területen a legjobb ivóvizet is szol¬ 

gáltatják. 

A durvameszet mint jó építőanyagot számos helyen fejtik. A legna¬ 

gyobb kőbányák Egeresnél, a vasúti vonal mentében, vannak, honnan 

nemcsak a vasúti építkezésekhez alkalmazták, de újabban kifaragott da¬ 

rabjaiból igen sokat Szegedre is szállítanak. 

Az eddig tárgyalt tengeri rétegeket dr. Hofmann úr a Rákóczy-csoport 

neve alatt összefoglalja, s abban különösen kiemel néhány, anyagánál és 

kövületeinél fogva kiváló szintájt, u. m. az alsó gipszpadok-, a Nuinmul. 

perforata és a Rákóczy-homokkő szintájait. A perforata szintá] — mint lát¬ 

tuk ■—- a csoportnak közepén jóval alul vonul végig s így azt két egyenet¬ 

len részre osztja, míg a másik kettő alsó és felső határát képezi. Mind a 

három szintáj megvan felvételi területemen is, az alsó durvamész-pad felel¬ 

vén meg a Rákóczy-homokkönek. Én nekem azonban elemiétől fogva úgy 
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látszott, hogy áttekinthetőbb és a magasabban fekvő eoczén-rétegek beosz¬ 

tásának jobban megfelelő, tehát egyöntetűbb, ha ezen, azokhoz mérve 

aránytalanul vastagabb rótegcsoportot is kettéválasztjuk, s hogy ezen ketté¬ 

választás területemen a két alcsoportbeli rétegek petrographiai és palaeon- 

tologiai eltéréseinek alapján eléggé van indokolva, úgy hiszem, a tárgyal¬ 

tak után senki sem fogja kétségbe vonhatni. Csak azt emelem ki újból, 

hogy az alsó rétegek gipszből és márgából, a felsők tályagból és mészkőből 

állanak ; az alsókban a nummulitek 4 szintájban tömegesen fordulnak elő, 

a felsőkben teljesen hiányzanak (legfeljebb egyes belémosott Numrn. per- 

forafa-t és Lucasana-t találtam). Igaz, hogy az átmenet a kettő közt lassú, 

s hogy sok puhányfaj közös mindkettőben; de ezen körülmény a toljebb 

következő felső durvamész-, intermediamárga- és bryozoatályag-rétegek 

közt is fennáll, s habár, összevéve mind a bárom nem vastagabb a mi alsó 

durvamész-rétegeinknél, mégis igen jól felismerhető bárom csoportra külö¬ 

nítjük el ezeket. 

Ezen szempontból kiindulva a térképezésnél is kissé eltértem dr. Hof- 

mann úrtól, a mennyiben a 6 méter vastagságú alsó perforata-padot, mint 

legfeltűnőbb szintájt, nem jegyeztem be külön színnel, hanem összefoglalva 

a felette és alatta fekvő hozzátartozó rétegekkel, melyekkel együtt már 

eléggé vastag övét képez arra, hogy nehézség nélkül elég híven feltüntet¬ 

hető legyen a térképen; a mi azonban ki nem zárja annak czelszerüséget 

is, hogy az alsó perforata-pad is valami külön színnel, a perforata-rétegeket 

jelölő színöv közepe táján végighúzódó csík alakjában, megjelöltessék. Én 

azonban ezt túlságos részletezésnek tartván, a mi fölvételi térképeink mé¬ 

reteihez képest, abbahagyandónak gondolám. Ha azonban a fölvételek 

uniformitása megkívánja, utólag is megtehetem. 

Az alsó durvamész-p adókra kékes vagy zöldes foltokkal, erekkel és 

csíkokkal tarkázott vörös agyagnak legalább 100 méter vastag üledeke kö¬ 

vetkezik, melyben helyenként, különösen teteje felé, homokos csillámos 

rétegek is települvék. Kövületeket egész fölvett területemen nem leltem 

benne, csupán azon kívül Andrásháza pusztán találtattak felső részében 

eleg gyakran gerinczesek elszórt csontjai, melyek közül való a hold. Pávay 

Elek által gyűjtött BrachycUastematherium transilvanicum, Boeckh et 

Maty., alsó állkapcsa is, mely a földt. intézetnek egyik nagybecsű unicumát 

képezi. 

Ezenkívül az erdélyi múzeum földtani gyűjteményében vannak 

még: egy kisebb palseotheridnek állkapocstöredéke zápfogakkal, és egyéb 

csonttöredékek, egy krokodilnak kupfoga és egy teknősnek csontlemezkéje. 

Ezen kövületeknek alapján s a tengeri szerves maradványok teljes hiánya 

miatt kétségtelen, hogy ezen tarkaagyag édesvízi üledék. Én tekintettel 

arra, hogy a tertiser rétegek legalsóbbika is hasonló tarkaagyagból áll, felső 

tarkaagyag-rétegeknek neveztem el ezeket; s területem üledékeit összelia- 
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sonlítva az Erdély északnyugati sarkában kifejlődőitekkel, kétségtelen, 

hogy dr. Hofmann turbuczai rétegeinek megfelelnek. 

A mint az alsó tarkaagyagnak tetejében Zsibó vidékén édesvízi mész¬ 

kövek vannak betelepülve, azonképen a felső tarkaagyag is átmegy helyen¬ 

ként édesvízi csigákat tartalmazó bitumenes mészkőbe, de ez csupán a Ka- 

lotaszegben, tehát az erdélyi medencze nyugati szélén észlelhető. Területe¬ 

men belül Marótlaka és Magyarókereke közt fordul elő nagyobb téren, 

körülbelül 5 met. vastagságú pados rétegekben. A tarkaagyag előbb átmegy 

zöldesszürke márgába, ezen terülnek el az édesvízi mész-padok, s felettük 

azonnal a tengeri durvamésznek rétegei következnek. Kövületekből csupán 

egy nagyobb Planorbis és egy Limnaeus-fajt találtam benne. Dr. Stache 

ezen felső édesvízi mészkövet a sibói alsó édesvízi mészkővel azonosította, 

s csakugyan több tekintetben nagy is a hasonlóság közöttük. Az említett 

helyeken kívül előfordul még, de tetemesen megvékonyodva, Jákótelkénél 

a Tordalma- és Nyárszónál a Mészmál nevű hegyeken. Magyarókerekénél, 

valószínűleg a quartz-andesittel érintkezésben, sajátságos, fehér quartz-erek- 

kel átszőtt barna szarukőtelep fekszik az édesvízi mészkő és a tarkaagyag 

határán, mely szorosan összefügg és lassan átmegy a mészkőbe, úgy hogy 

azt kell hinnem, miszerint itt érintkezésbeli elkovásodással van dolgunk. 

A felső tarkaagyag-rétegek elterjedését az előbb tárgyalandó követ¬ 

kező rétegekével együttesen fogom majd vázolni. Ezek ismét tengeri üledé¬ 

kek, többnyire kövületdúsak és uralkodóan durva szövetű, likacsos mész¬ 

kövekből állanak, mely okból az alsó durvamészszel ellentétben felső durva- 

mész-rétegek-nek neveztem őket. 

Területemen a felső durvamész, vagy kék agyag és tályag-rétegcsék 

által elválasztott gipszpadokkal kezdődik, melyekre közvetlenül a durva¬ 

mész rétegek következnek, úgy hogy közikbe egymás felett még több gipsz¬ 

réteg is be lehet települve; vagy a gipsz hiányzik, legfeljebb nyomokban 

van meg, és a tarkaagyag előbb foraminifera-tartalmú fehér agyagmárgába, 

ez Anomya-tartalmu fehér táblás mészmárgába s ez lassanként miliolidea- 

és ostracoda-dús durvamészbe megy át. Az édesvízi mészkő fölött csak 

Nyárszó mellett a Mészmálon következik előbb gipsz, éspedig 6 méter vas¬ 

tag igen tekintélyes tömegben, melyet kőbányában fejtenek; a többi helye¬ 

ken azonnal a durvamészKő jő. 

Ezen gipsztelepek vastagsága változó, Zsobók és Sztána vidékén pél¬ 

dául, hol legnagyobb kifejlődését eléri, G—Iá méter vastagságban fordul 

elő. Itt tudvalevőleg egy szép tarka habos, eres, foltos változatából, melyet 

a Gáldomb délnyugatnak tekintő meredek oldalán fejtenek, különféle dísz¬ 

tárgyakat készítenek, melyeket «zsoboki márványa néven hoztak a keres¬ 

kedésbe. Innen kelet felé menvén, előfordul Tóttelke, 0.-Nádas, Egeres, 

Inaktelke, Mákó és M.-Gorbó vidéken is kisebb-nagyobb mennyiségben s a 

Gyerő-Vásárhely felett kimagasló Gyerőíi szöktetője nevű hegyen különö- 
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sen, legalább 10 méter magasságú sziklafalként meredezik fel. Helyenként, 

így különösen Zsobokon is, egy-egy gipszpad megszakad s folytatásában 

helyét egészen mésztuffához hasonló, nagylikacsú, sejtes réteg foglalja el, 

a mit Nagy-Kapus és Gyalu közt az alsó gypsszintájban is észleltem. Ezen 

gypstelepeket, a már tárgyalt alsó gypsszintájtól megkülönböztetendőj/éüsó' 

gipsz-szintóijnak neveztem. Ezen gypset is sok helyen, különösen a vasútnál 

is, építőkőnek fölhasználják s nem hosszú időre elég tartósnak mutatja 

magát. 

A gipszrétegekre települt felső durvamész, zöldesszürke agyagmarga 

vagy agyagrétegek által több vastagabb padra osztva, területemen keresztül 

igen széles övben áthúzódik. Nyugaton kezdve Magyarókereke és Marótlaka 

közt a quartz-andesithegységhez támaszkodva keletnek átcsap Zentelke és 

Kalota Szt.-Király, Damos és Nyárszó környékére, innen északnak kanya¬ 

rodva M.-Bikalon és Zsobokon át eltart Farnasig, Kis- és Nagy-Petriig, hon¬ 

nan ismét délkeletnek fordul s Tóttelken, Egeresen, Inaktelken, Mákón, 

Bogártelkén és Túrén keresztül M.-Gorbóig, a fölvett terület legkeletibb 

pontjáig, elnyúlik. Ezen nagy területen ugyanazon hegyalakzati sajátsá¬ 

gokkal lép fel, mint az alsó durvamész, t. i. közel E.-nak lankásan lejtő, 

igen terjedelmes hegyhátakat alkot, melyekről a többi világtájak felé, de 

kiválóan délnek, meredek lejtők esnek be a mélyen bevágódott völgyekbe. 

Ezen durva-mésztábla is kitűnő vízgyűjtő, a ráeső csapadekok leszivárognak 

a felső tarkaagyag hátáig, s ezen összegyűlve, sok helyen gazdag források 

alakjában jutnak a felületre, de a víz a bő gypstartalom miatt rendesen 

élvezhetlen. A sztánai és zsoboki vasútvonalak mentében kifakadó bő víz¬ 

erek a tarkaagyag felső részét átáztatván, számos hegycsuszamlások képző¬ 

dését vonják maguk után, melyek folytonosan fenyegetik a vasútvonalat. 

Nagyszerű hegycsuszamlások nyomai láthatók Magyarókereke felett, hol a 

felső tarkaagyag hátáról a felső durvamész le a falu széléig csúszott, az 

édesvízi mészpad pedig egy óriási kőtengerré széttördelődött az átázott 

agyag mozgása következtében. Ezen hatalmas hegycsuszamlás utolsó esete 

1851 ang. 13-án és 14-én volt, a Venyigés nevű hegy egészen elvált akkor 

(k. b. 1000 öl hosszúságban és 500 öl szélességben) a Gelesztás nevűtől s a 

falut is eltemetéssel fenyegetve, jó darabig lejebb csúszott. 

A felső durvamesz kövületekben igen dús, a puhánjmk többnyire 

nehezen meghatározható kőbelek alakjában fordulnak elő, de az ecliinoder- 

mák igen jól megtartott alakokat szolgáltatnak. A legjellemzőbb alakok 

területemen is csaknem ugyanazok, melyeket dr. Hofmann úr már Zsibó 

vidékéről fölsorolt, u. m. 

Terebdlum sp. 

Natica Caepacea, Lám. 

« sigaretina, Desh. 
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Rostellaria sp. (óriási faj). Nyárszó felett igen bőven. 

Centrum cfr. cornn copiae, Sow. 

« cfr. giganteum, Lám. 

Xenopliora agglutinans, Lám. 

Kerít a (Velates) Schmideliana, Chem. 0.-Nádasnál e. gy. 

Pleurotomaria (?) Bianconi, d’ARCH. 

Vulsdla légiimén, d’ARCH. Magyarókerekénél tömegesen. 

Ostrea transilvanica, Hofm. mindenütt bőven. 

Anomya teunistriata, T)esh. 

Eehinolampas gigantens, Páv. 

Euspatangus crassus, Hofm. (aff. multitiiberculatus, Dam.) 

Leiopedina Samusi, Páv. 

Halitherium sp. bordatöredékei Zsobókon. 

Foraminiferák (Miliolideae), Ostracoddk, lithothamnium-gu- 

mók, korátok. 

Ezen kövületek csaknem kivétel nélkül a közép-eoczén párisi emele¬ 

tének sajátjai egyéb jól ismert területeken s az óriási cerithiumok különö¬ 

sen a párisi emelet felső részére utalnak már; s csakugyan a felső durva- 

mész-rétegekkel befejeződik nálunk is a közép eoczén-rétegeknek gazdag 

sorozata; a felette következő rétegek már uralkodólag olyan kövületeket 

tartalmaznak, melyek a felső eoczén úgynevezett Barton-emeletre jellemzők. 

Ezen emeletnek alsó részét képezik az úgynevezett intermedia-rétegek, 

melyek főleg a Nummulites interme dia, ü’Arch. és N. Eiehteli, ü’Arch. föl¬ 

lépése, de azonkívül egyéb kövületei által is, jellemezve vannak. Ezek terü¬ 

letünkön több oknál fogva nem mindenütt ismerhetők fel könnyen: mind 

a mellett nem valószínű, hogy valóban meg legyenek szakadva valahol. 

Először is ezen rétegeknek vastagsága erre általában csekély, legfeljebb 

10 méterre tehető, de sok helyen megcsökken 4—5 méterig is, mely okból 

gyakran el lehet takarva jelen- vagy negyedkori üledékek által. Másodszor, 

területem legtöbb pontján kiválóan szilárd mészmárgából állanak rétegei, 

mely oknál fogva az alatta fekvő durvamésztől petrographiailag nem kü¬ 

lönbözvén, felületes vizsgálat mellett könnyen tartható durvamésznek; és 

harmadszor, annál inkább lelietseges ezen lölcserélés, mert a mészmárga, 

rétegek általában oly gyéren tartalmazzák a jellemző két nummulitfajt és 

a Serpula spirulaeat, hogy sok helyen csak hosszas keresés után sikerült 

egyes példányokat találnom. Ilyen helyek Nagy- és Kis-Petri, Farnas, 

M.-Bikái és B.-Hunyad vidéke, hol a települési viszonyok szerint határo¬ 

zottan végig kell húzódnia s a felső durvamész széles övét keskeny szalag¬ 

ként beszegnie. Jól kiképződve c-sak e terület keleti szélétől (M.-Nádas ha¬ 

tára) Tőrén át Egeresig, s azután csak a nyugati szélén Magyarókerekénél 

észleltem rétegeit, s itt a nummulitekben bővelkedő, porhanyó lágy agyag- 
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rnárgák uralkodnak, melyek már a bryozoa-tályagba való átmenetnél szok¬ 

tak előfordulni Kolozsvár mellett. 

Ezen keskeny szalagon kívül azonban előfordulnak az intermedia- 

rétegek egyes, a denudatio által elszigetelt részletek alakjában a felső 

durvamész-tábla legmagasabb pontjain; így különösen a Riszeg-begyen és 

az ebből keletnek elágazó sztánai kövön, az 0.-Nádas felett emelkedő 

Djalu Cruci legmagasabb pontján, és Zsobók felett a vasúti vonal mellett 

két ponton, s főleg a két első helyen jókora területet borit s kövületekben 

is gazdag. A területemen gyűjtöttek közt következő kövületek a leggyako- 

riabbak : 

Natica caepacea, Lám. 

Pleurotomaria K a din - Ka cici isis, d’ARCH. 

Ostrea flabellula, Lám. 

« Martinsi, d’ARCH. 

Pecten Thorenti, d’ARCH. 

« solea, Desh. 

Spondylus vaduló, Lám. 

« Buchi, Phil. 

Schizaster lucidus, Laube. 

« ambulacrum, Laube. 

Laganum transylvanicum, PAv. 

Serpula spindaea, Lám. 

Nummulites intermedia, ü’Arch. 

« Fi elítéli, d’ARCH. 

Az intermedia-rótegek felett sárgásszürke, ritkábban kékesszürke 

agyagmárga és tályag liasadékos palás rétegei következnek, melyeket Pávay 

a sohasem hiányzó bryozoa-törzsek után bryozoa-tályag-rctegehieh nevezett 

volt, míg dr. Hofmann, dr. Stache elnevezése szerint brédi márga néven 

írta le azokat. Ezen rétegek területemen körülbelül 40 méter vastagságot 

érnek el s azért jóval szelesebb szalag alakjában, mint az intermedia- 

rótegek, szakadatlanul az egész területen át követhetők azon helyeken ke¬ 

resztül, melyeket fentebb már elősoroltam. 

Érdekes kövületekben többnyire gazdag; csak a kiválóbbakat soro¬ 

lom elő: 

Ostrea rarilamella, Desh. sp. egész padok megtöltve óriási hé¬ 

jaikkal M.-Sárd, Tűre, Farnas, Egeres és N.-Petri határaiban. 

0. Martinsi, 0’Arch. 

0. Flabellula, Lám. 

Pecten Thorenti, d’ARCH. 

Spondylus Buchi, Phil. 

Terebratulina tenuistriata, Leym. 



A M. K. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1882 RŐL. IC 

Nummulites cfr. Totirnoucri, de la Harpe. 

n cfr. Boucheri, de la Harpe. 

(hintáidén tcnella, Gümb. 

Bryozoá k, Fór a mini fenik. 

Ezzel az eoczénkori üledékek végződnek. 

* 

Az oligoczénkori üledékek sorát fölvételi területemen egy igen vékony 

rétegpad kezdi meg, mely közvetlenül a bryozoa-tályagon fekszik. Ez szá¬ 

mos ptt hány héj - töredékektől (főleg Pecten sp.) s különösen egy Balanus sp. 

héj darabjaitól brecciaszerű tömött márgás mészkő, mely I—2 méter vas¬ 

tagságé szilárd pádként húzódik végig. Habár sehol sem leltem benne 

meghatározható ép puhányhéjakat, mégis a mész petrographiai minősége, 

a pad települési viszonya és különösen a gyakori Balanus sp. alapján ezen 

meszkőpadot a Kolozsvár mellett, a Hója hegyen jól föltárt, puhány- es 

koralldús mészkővel azonositom, melyet a hójai rétegek neve alatt ismer¬ 

tettem, s melyek faunájok alapján a vicenzai terület sangoniai rétegeivel 

egyeznek leginkább. 

A hójai rétegeken aztán barnás, vagy rőt és fehér-tarka tályag, sárga 

porhanyó agyagos homokkövek, zöldes-szürke márgába települt fel;ér, gu¬ 

mós mészmárga-padok váltakozó rétegei következnek, melyek közt különö¬ 

sen a mészdusabb rétegek tele vannak jól-rosszul megtartott puhány 

kövületekkel, egyes barnássárga palás agyagrétegek pedig sok rósz növény- 

maradványnyal is (Egeresnél). A kövületek közt a legközönségesebbek a 

következők: 

Rákollók. 

Natica crassatina, Baji. 

Natica angustata, (Irat. 

Gerithium margaritaceum, Brocc. sp. 

Melánia (Chemn.) striatissima, Zitt. 

Eburnea Caronis, Brongt. 

Cyrena semistriata, Desh. 

Cytherea incrassata, Bow. 

Teliina sp. (aff. Raidini, Desh.) 

Panopaea Héber ti, Desh. 

Cardium sp. 

E szerint ezek azon rétegek, melyek különösen M.-Sárd és Mára mel¬ 

lett vannak kitünően föltárva, s melyeket «ni érái rétegek» neve alatt ismer¬ 

tettem. Kövületeik alapján ezek legjobban megfelelnek a Vicenza vidéki 

gomberto-rétegeknek. Vastagságuk területemen 40—50 méterre tehető, és 



FÖLVÉTELI JELENTÉSEK. 47 

eleg széles övben ezek is az összes tertiser rétegek általános csapása irányá¬ 

ban a in.-sárdi Akasztelare hegytől kezdve Tűrón, Bogártelkén, Egeresen, 

a két Petrin, Farnason és Bikaion keresztül B.-Hunyad környékéig — 

követhetők. 

Pelettök egy barna, vörös és fehér-tarka, hasadékos palás agyagból 

es közéje települt sárgás vagy fehéres, porhanyó, sokszor kavicsos homok¬ 

kőből, vagy laza homokból is, álló hatalmas üledék következik, melynek 

egyes szilárdabb homokkő-padjaiban csak a Cyrena semistriata, Desh. 

nagyszáméi héjaival vagy kőbeleivel találkozunk. Körülbelül 120 méter 

magasságban a mérai rétegek felett több vékony barnaszén-telep fekszik, 

s követhető igen nagy kiterjedésben az egész fölvételi terület északi felében, 

mivel részben természetes, részben mesterséges föltárások, t. i. már az 50-es 

években megkezdett és azóta kevés szerencsével a mai napig folytatott 

bányaműveletek, összes viszonyait pontosan tanúlmányozni engedik. Ily 

kezdetleges bányaműveletek folynak meg mai nap is Egeresnél (Andor- és 

Fortuna-bánya), Argyasnál (Elek-bánya), Danknál, fölhagyott bányák vagy 

túrzások nyomai pedig találhatók Bogártelke és Sólyomtelke közt, Forgács- 

kútnál (Ferencz- és József-bányák), Nagy-Peirinél, Tamásfalvánál, az almási 

várrom környékén és Nagy-Almásnál A.-Fiild felé. Természetes föltárások 

pedig ezen községek közt fekvő területnek számos pontjain láthatók. Kelet¬ 

nek menve, Móra az utolsó pont, hol a széntelepek nyomai még észlelhe¬ 

tők ; Kolozsvárnál a Török vágásban vannak ezen rétegek föltárva, de itten 

már szénnek nyomát sem vettem észre, valószínű tehát, hogy a széntelepek 

erre már kiékültek. 

A rétegsorozat Forgácskuton például, a falu felett északnak emelkedő 

hegyoldalon, a következő. Az említett tarkaagyag a széntelepek felé átmegy 

képlékeny kékagyagba, helyenként egyes Cyrena semistriata, Desh. héjjal, 

feljebb sötétbarna szénpala közé települve jő az első, 30 cm. vastag szén¬ 

telep. E fölött újra 4 méter kék palás cyrena-agyag következik, telve pyrit- 

gumókkal, ezeknek fölbomlásából keletkezett gipszkristályokkal és agyag- 
/ 

vaskő-lencsékkel és fészkekkel. Újra egy 30 cm.-nyi széntelep, melyre 

4 méter vastag agyagos sárga homok települ, mire egy 20 cm. széntelep 

s felette 1 méter fínomleveles sötét szénpala zárja be a széntelepek sorát. 

Födűjök egy legkevesebb 10 méter vastagságú, sárgás- vagy szürkésfehér 

porhanyó homokkő-üledék, belételepült kavicsos padokkal, mely a hegy¬ 

oldalakon meredeken fölnyúló, sokszor festőién szaggatott sziklafalat alkot 

s lefutásában messze követhető. Az almási várrom is ezen kavicsos homok- 

kőponkon áll. Egyéb helyeken a középső széntelep 50—70 cm. vastagságot 

is elér, sőt 1 méternyire is kitágul, csakhogy ily helyeken 4 vékony agyag- 

közréteg által 5 rétegesére van szétválasztva. Sehol sem fordul tehát elő 

oly vastagságban, hogy a rendes bányamívelés költségesebb befektetés után 

mai napság kifizetné magát. Jelenleg Kolozsvárit lakó Sigmond testvérek 
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miveltetik az említett nehány primitív bányát s a kiaknázott szenet szesz¬ 

gyárukban fölhasználják. A szén fénylő fekete, hamar széteső és elporló 

barnaszén, sok pyrit- és gipsz-tartalommal, melyek kártyás bevonatokat 

képeznek az elválási lapokon. A pyrit fölbomlása által képződő vasrozsdá¬ 

tól a kibúvásoknál rozsdabarnák a széntelepek, vörösek a szomszédos 

rétegek. Mindenütt ezen széntelepekből gazdag vasgálicz-tartalmu források 

fakadnak, melyekből piros vas-okker bőven kiesik. Forgácskut környékén 

e miatt alig van iható víz. 

A már említett Cyrena semisíriata-n kívül, mely helyenként bőven 

fordul elő, gyérebben kaphatók még: Congeria cfr. Brardi, Brogn., Mela- 

nopsis Hantkeni, Hofm., Melánia sp., miből ezen rétegeknek édesvízi jel¬ 

leme kitűnik, együttal hovátartozásuk iránt sem foroghat fenn kétség, a 

mennyiben a három első puhány nálunk mindenütt a felső oligoezén vagyis 

aquitaniai emelet édesvízi rétegeinek főalakja. Valószínűleg ezen tarka- 

agyag-r ét égből került ki azon érdekes állkapocs-töredék H zájjfoggal, melyet 

bőid. Pávay El. gyűjtött volt és adott be a földtani intézetbe «Bánffi- 

Hunyad, első vasúti bevágás# jelzéssel, mely maradék az Entelodon ős¬ 

emlős neméhez tartozik. Közép-Füldről különben az erdélyi múzeumban 

is van egy vastag lábszár-töredék ezen rétegekből s magam is kaptam 

B.-Hunyadnál es A.-Füldön nehány apró, hasonló megtartási állapotban 

lévő csonttöredéket, melyek az Entelodon B.-Hunyad vidékén előfordul- 

hatása mellett bizonyítanak. 

Lehetne ezen, széntelepeket tartalmazó rétegeket, melyeknek vastag¬ 

sága területemen közel 150 méterre becsülhető, mint elég széles övét a 

térképen is elkülöníteni azon okból, mivel igen elesen elváló fedője van 

az említett hatalmas homokkőpad alakjában; de mivel a következő retegek 

is mind ugyanazon geológiai emelethez tartoznak, s a széntelepek kibúvá¬ 

sainak megjelölése által ezen rétegeknek felületi lefutása úgy is kiviláglik, 

nem tartottam szükségesnek ezen részletezést. Elnevezni azonban mégis 

czélszerű lesz ezen széntartalmú csoportot, s én, mivel különösen Forgács¬ 

kut határában vannak jól föltárva, forgácskúti rétegeknek nevezem azokat. 

A széntelejjek közvetlen fedőjét alkotó hatalmas homokkőpad kavi¬ 

csos betelepüléseivel, melyek helyenként túluralkodókká válnak, különösen 

a Nagy-Almástól nyugotra eső nagy erdős területen, lefutásában egész föl¬ 

vételi területemen keresztül követhető, s mindenütt meredek sziklafalként 

emelkedik ki az alatta fekvő tarka agyagból. A kavicsos betelepülések zár¬ 

ványai uralkodón színes kvarezok és kvarcz-orthoklos trachyt-görélyek, 

melyekhez alárendelten vörös jáspis, kovapala, phyllit és fa-opál is hozzá¬ 

járulnak. Területem nyugoti felében csak Kis-Petrinél a Bükkös hegyen, 

keleti felében azonban mindenütt, de különösen M.-Sárdnál, egyes kövület- 

dús padok húzódnak végig benne, a Corbulomya crassa, Sandb., Corbulomya 

cfr. triangula, Nyst., Cyrena semistriata, Desh. és egy Cardium sp. jól- 
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roszúl megtartott héjaival vagy kőbeleivel; miből kitűnik, hogy ugyanaz a 

rétegpad az, mely a kolozsvári Fellegvár meredek déli oldalát képezi 

s dr. Stache által fellegvárt vagy corbula■ homokkőnek neveztetett. 

Felette újra tetemes vastagságú vörös, barna és fehértarka, kövület¬ 

ment agyagrétegek következnek; ezekre legalább is 12 mét. vastag fehér 

vagy rozsdássárga, porhanyó, de igen kavicsos homokkőpadok vannak tele¬ 

pülve, a mint azok Középlakon alól, az országút mentében, jól láthatók ; 

mire ismét a tarkaagyag uralkodik, de vékonyabb fehér porhanyó ho¬ 

mokkő rétegekkel váltakozva, s eltart M.-N.-Zsombor:g, területem keleti 

részében pedig Oláh-Köblösig, mely helyeken újra szóntelepek találhatók. 

Oláh-Köblös a tarkaagyagon áll, s a fölötte északnak kiemelkedő 

hegyoldalon szürkésfehér agyagba szénpala van települve csekély barna¬ 

szén-rétegekkel. E fölött kékesszürke agyag következik, tele a Cerithium 

margaritaceum, Brocc. és Cer. plicatum, Brug. var. papillatum, Sandb. jól 

megtartott héjaival, s ezt szürkésfehér kavicsos homokkőpad fedi. Az elha¬ 

gyott és össze-visszasüppedt bánya ezen hegyen túl, a La Doszu Obirszi 

nevű völgy fenekén van. Itt kékesszürke agyagban két széntelep látható 

föltárva, az alsó 50 cm., a felső csak 20 cm. vastag. Fölöttük vastag fehér 

homokkőpad s azon ismét fehér és vöröstarka agyagok mutatkoznak a me¬ 

redek hegyoldalon. 

Zsombornál sokkal jobban vannak föltárva a szentelejjek s az őket 

kísérő kövületdús retegek. Én magam a faluban a szeszgyár mellett, azon¬ 

kívül a dali völgy déli lejtőjén, a Szénije-, a Kapus- és a Horzs-völgyek 

alján vizsgálván a telepek föltárásait, a kövületdús palás kék agyagban és 

szénpalában közel egymás fölött 2—3 telepet észleltem. Vastagságuk 

20 cm. és 1 méter közt ingadozik s a kísérő rétegekkel együtt 10 —15° alatt 

közel ÉK-nek dűlnek. Nehány méternyire a telepek alatt sárga, finom¬ 

szemű agyagos homokkő padja látható, s fölöttük is azonnal egy kavicsos 

homokkőpad következik. Az általam észlelt kövületek: Cerithium margari¬ 

taceum, Brocc., Cyrena semistriata, Desh. és Psammobia sp. 

Ezen a kövületeknél fogva szintén aquitaniai felső széntartalmu cso¬ 

portot, a középlaki homokkőpadtól a széntelepek födöjét képező homokkő¬ 

padig, elnevezhetjük zsombori réteg éhnek. Vastagságuk lehet körülbelül 

100 méter. 

A zsombori széntelepek felett az agyag homokosodik, kavicsokat vesz 

föl és átmegy a már említett kavicsos homokkőbe, mely ismét 10—15 mé¬ 

ternyi pad gyanánt vonul végig a csapás irányában. Zsomboron a szeszgyár 

fölött emelkedő oldalon és a dali völgy északi lejtőjén ostreák (O.cyathula, 

Lám.) fordulnak elő benne, az alsó határát kepező agyagban, miből azok¬ 

nak tengeri eredete kitűnik. Fölötte újra tarka agyagok uralkodnak, egyes 

belételepült vékonyabb puhány kőbeles homokkő-rétegekkel s megint egy 

kék tályagba települt vékony szénteleppel. Ezen rétegek különösen Puszta- 

4 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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Szt-Mihály és Hídalmás közt, a Djalu Cotului alatt elnyúló völgyben és az 

úgynevezett Határárokban vannak jól föltárva, hol azokat dr. Hofmann úr 

társaságában volt alkalmam tanúlmányozni; de saját fölvételi területemen 

belül is észleltem az ezen színtájba tartozó szenpalák kibúvását az úton, 

Zútor és Topa-Szt-Király közt, a merre ezen rétegek délkeleti irányban át¬ 

csapnak. Kövületei fölváltva tengeriek (Ostreci gingensis, Schlotth. sp.) es 

félsósvíziek a szénagyagban (Gerith. margaritaceum, Brocc. sp., Ger.,aff. 

moraviciim, Horn., Cyrenci cfr. Brongniarti, Bast.), vagy helyenként—úgy 

látszik — kevertek is (Dj. Cotului). 

A Dj. Cotului alatt elhúzódó völgy mely árkában föltárt meszes ho¬ 

mokköveken végre gyűjtöttem: Ostrea gingensis, Schlotth., Cyrenci cfr. 

Brogniarti,, Bast. i. gy., Cgr. gigas, Hofm. aff., Mytilns Haidingeri, Horn. 

Melanopsis Hantikeni, Hof\i. és Psammobia sp. jól-roszul megtartott kö¬ 

beleket. Mindezeknek alapján kitűnik, hogy az elnevezendő «puszta-szt- 

mihályi rétegek» szorosan az aquitaniai és az alsó mediterrani emeletek 

határán állanak már; én az aquitanien legfelső rétegeinek veszem. Vastag¬ 

ságuk kitehet 150 métert. 

Fölöttük Topa-Szt-Királynál egy uralkodón porhanyó, kavicsos ho¬ 

mokkövekből álló, 35 — 40 mét. vastagságú öv következik, melyben Dal 

felé több fínomleveles szénpala- és vékony szénréteg van települve, míg a 

topái nyereg felé, a merre ezen övnek vonulása követhető, ilyeneket már 

nem láttam. Puszta-Topán tűi már nem követhettem ezen rétegeknek foly¬ 

tatását. Dalnál ezen, legalább 40 méter vastag homokkő-övben dr. Hofmann 

úrral vékonyleveles szénpala közt vagy 5 széntelepecskét (a legvastagabb 

csak 30 cm.-nyi) észleltünk. Ezen homokkő-övet települési helyzeténél 

fogva a korodi tengeri homoknak megfelelő, avval egyidejű üledéknek kell 

tartanunk, habár kövületeket itten nem is sikerült találni, s a széntelepecs- 

kék épen nem tengervízből való leülepedésre mutatnak is. Mindenesetre 

ezen övnek csapási iránya egyenesen Korodnak tart, s az erre jövőben 

teendő vizsgálatok fogják eldönteni, hogy ezen fölfogás helyes-e? 

Ezen homokkő-padok felett piszkos barnás, lágy, hasadékos, palás tá- 

lyagnak vastag üledéke következik, mely területemen belül csupán a Topa- 

Szt-Király és Puszta-Topa fölött északnak emelkedő magaslatokat alkotja. 

Uralkodó foraminiferáinál es gyér puhánymaradványainál fogva területem¬ 

től északra a Schlierrel egykorú üledéknek bizonyodott; saját területemen 

behatóan megvizsgálnom még nem volt alkalmam. Dr. Hofmann úr a ket¬ 

tősmezei joraminifera-rétegek neve alatt írta le őket. 

Ezen és az előbbi rétegek képviselik területünkön a neogén-osztálv 

alsó mediterráni emeletét; a felső mediterráni emelethez tartozó rétegeket 

ellenben nem észleltem még a múlt fölvétel alatt, ámbár nem lehetetlen, 

hogy területem északkeleti sarkába már belenyúlik az is. 

A negyedkori üledékekről is meg kell röviden emlékeznem, mivel 
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B.-Hunyad es Egeres környékén tetemes tért borítanak s egyes terraszok- 

nak hátain más helyütt is találhatók. Uralkodóan sárga, homokos, kavicsos 

agyagból állanak, melynek alján helyenként, különösen Ivalota-Szt-Király- 

nál, Magyarókerekénél és A.-Fűidnél kavicstelep nyugszik az idősebb ter- 

tiser rétegek hátán. Alsó-Füldnél a falu fölött északnak, egy mély, vízmosá¬ 

soktól átszelt diluvialis terrasz emelkedik a forgáeskuti rétegek vörös 

agyagján; alant 1 meter kavicsból s fölötte 2 méter sárga homokos agyag¬ 

ból áll, mely utóbbiban az Elephas primigenius zápfogai és egyéb csont- 

töredékei gyakrabban fordulnak elő. 

A körülfekvő hegyek kőzet törmelékeiből es televényes agyagból álló 

jelenkori üledékek általában minden völgynek talpán és lankás lejtőin van¬ 

nak, egy-egy helyen, mint pl. Magyar-Gorbón, 3—4 met. vastagságban is. 

Itten korhanytól egeszen fekete kulturrétegre is akadtam durva cserép-, 

csont- és szarukő-töredék zárványokkal, mely réteg azonban még behatóbb 

vizsgálatnak lesz alávetendő. 

Még két iparilag is fontos jelenkori, vagy lehet részben negyedkori 

liledekről kell megemlékeznem. Az egyik egy vitriólos tőzegtelep (Vitriol- 

tori'), a másik agyagos mocsárvasércz-telep. 

A vitriólos tőzegtelep Vásárterénél a Valea Bereu és a V. Stoboriliu 

összeszögeléseben, a zsombori rétegekhez tartozó sárga vizátliatlan agyagon 

fekszik, átlag IV2 mét. vastagságban körülbelül 2500 D-m. fölületet borít es 

vagy 1 meter vastag terraszagyag által van borítva. A telep Sigjiond Lajos 

iír tulajdona, ki azt fölfedezte és alsó végen jól föltáratta. A fölhalmozott 

tőzegből fejlődő kénsavszag, a lefolyó víz gazdag vasgálicz-tartalma es 

vasokker-üledéke, valamint száraz időben a felületen kivirágzó só gazdag 

vasgálicz-tartalmát elárulják. A levegőn kiszáradt tőzegnek térfogati súlyát 

megmérvén, azt találtam, hogy egy köbméter körülb. 780*5 kilogrammot 

nyom, s az egesz telep körülb. 30,000 metermázsa vitriólos tőzeget tar¬ 

talmazhat. 

Ezen tőzeg három különböző helyen is vegyelemeztetven, a követ¬ 

kező eredményeket adta: 

I. A bécsi bir. földtani intézetben végzett vegyelemzés szerint a) a víz 

által kivonható részben van : 

Vasoxyclul 

Kénsav __ 

a mi 69*28°/o vasvitriolnak (FeSOi+7H20) megfelel, 0*54% kénsavma- 

radekkal, mely mészhez van kötve gipsz alakjában. 

b) A víz által oldhatlan maradékban van meg: 

Kén 

Vas 

5-63% 

7-30% 

Ez megfelel 9*87°/o még föl nem bomolt vaskenegnek s még 3.06°/o 

vasnak, mely víztartalmú vas-oxyd alakjában van jelen. 
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II. A Budapesten dr. Wartha V. felügyelete alatt Fauser Ernő által 

véghezvitt chemiai vizsgálat eredménye: 

Száz gramm anyagnak vízkivonatában találtatott: 

Kénsavas vasoxydul (vasgálicz) 24'44% 

Kénsav... ... ... ... ... ... ... 13-03°/o 

A talált vasgálicz mennyiségének megfelelő kénsav csak 7-04%-ot 

tévén, a 6*26°/o kénsavtöbblet a jelenlevő timföldhez mint timsó, a mész- 

hez mint gipsz és a nátriumhoz mint glaubersó van lekötve. 

III. A Kolozsvárit dr. Fabinyi R. felügyelete alatt Gáspár János által 

véghezvitt chemiai vizsgálat. 

A 120° C.-nál kiszárított agyagból közvetlenül kilúgozott vasgálicz mennyisége 44.98°/o 

A gipsz mennyisége ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... l-61°/o 

Az anyalúgban hátramaradt vasgálicz mennyisége végre ... ... ... ... 32'790/o 

Hatjer szerint az anyag kénsav, vasgálicz és vasoxyd előállítására 

lenne fölhasználható. Dr. Wartha szerint az anyag jövedelmezőbb gyakor¬ 

lati alkalmazása vasiszap-füdőkre való fölhasználása lenne, mint Marién - 

hadban és Franzensbadban, a hol az ehez hasonló anyagból nyert só 

«Moorsalz» név alatt használtatik és hozatik a kereskedésbe. 

Ezen czélra a múlt nyáron csakugyan kezdték is használni a közel¬ 

fekvő Jegenye-fürdőben, s hatását általánosan dicsérik. 

A mocsárvas-ércztelep az Egerestől északra fekvő, erdőborított hegy¬ 

ségnek egyjhosszú és mély völgyében, az úgynevezett Bálványban van, egy 

a Corbula-homokkőnek csatornaszerű üregéből fakadó és vas-okkert bőven 

lerakó forrás fölött, melyet a vidék népe Rézforrásnak nevez. A talaj itten 

a forgácskúti rétegekhez tartozó homokos agyag, mely a bő forrásból 

hosszú idő alatt levált vasoxydtól élénk piros. Ezen piros agyag körülbelül 

2 méter vastagságában elszórva kisebb-nagyobb mocsárvasércz-tömzsök 

hevernek, melyeken gyakran lehet még látni az egykori mocsári növényzet 

nyomait. Ezen szintén Sigmond Lajos űr által fölfedezett mocsárvasércz- 

telep fölött mindjárt a Corbula-homokkő hatalmas rétegpadjai következnek, 

hasonlóképen teljesen átjárva és pirosra festve a bő vasrozsda által. 

Mind a tőzeg-, mind ezen mocsárvasércz-telep nyilván a közeli szén¬ 

telepekben és az azokat kísérő agyagban foglaltató nagymennyiségű vas- 

keneg elbomlásából kapta főalkatrészeit, a vasgáliczot és a vas-okkert, 

melyek mind a két helyen a völgyek fenekén meggyűlő mocsárvízben üle¬ 

pedtek le hosszú idő alatt; Vásártelkén a buja növényzet tőzeget idézett 

elő, míg a Bálványosban a kevés növény a bő vasokker-üledékben el¬ 

enyészett. 

Nehány 1000 lépéssel feljebb a völgyben van egy hatalmas homok- 

kőfal a hegyoldalban, melyen az egykoron itt fakadt hatalmas források 

nyomai több igen mélyen benyúló csatornák alakjában láthatók, melyek 

legnagyobbika legalább 30 méter hosszú, 1 méter magas és V2 inét. széles 
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lehet. Itt fakadhatott egykor az a bő forrás, mely gazdag vastartalmával a 

völgynek alsó részében átjárta az összes rétegeket s lerakta a leírt mocsár - 

vasércz-telepet is, s talán a Rézforrás nem egyéb, mint azon óriási ősfor¬ 

rásnak lejebb szállott unokája. 

Befejezvén jelentésemet, nem hagyhatom említtetlenül, hogy kirán¬ 

dulásaim folyamában működésem a vidéki intelligencziánál mindenütt a 

legmelegebb érdeklődéssel találkozott s magam a legszívesebb vendég¬ 
látásban részesültem, valamint azt sem, hogy egy ideig Vutskits György 

lír, szorgalmas és tehetséges tanárjelölt tanítványom, buzgón segédkezett 

kirándulásaimon, s hogy jelenleg különösen a gyűjtött gazdag nummulit- 
anyag földolgozásában tevékenyen vesz részt. 
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FÜGGELÉK. 

A terbiaer systema tárgyalt réteg sorozatának átnézete. 

Osz¬ 
tályzat 

Serie 

Emeletek Rétegek A rétegek rövid petrograpbiai és általános paleontolo- 
giai jellemzése. 

1 * -<u 
hl 

Alsó 

mediterrán 

emelet. 

Ns 
Kettősmezei 

rétegek 
(Schlier) 

Piszkos szürke vagy rozsdás-barnás, hasadékos palás 
lágy tályag sok foraminiferával és a Schlürnek gyér puhá- 
nyaival 

o 
0) 

% 
N. 

Korodi réte¬ 
gek. 

Porhanyó kavicsos homokkövek és laza homok, alárendel¬ 
ten belételepült homokos tályag, finomleveles szénpala 
szénrétegcsékkel. Területemen kövületek nélkül. K. b. 
40 mét. 

Or, 

Puszta-szt-mi- 
hály. rétegek 

Fenn kék tályag vékony széntelepekkel, alatta tarka agyag 
belételepült szilárdabb homokkő-rétegekkel és alján te¬ 
temesebb porhanyó kavicsos homokkőpad, kevert fauná¬ 
val (tengeri és féíigsósvizi). K. b. 150 mét. 

O
l
i
g
o
c
z
é
n

 

Aquitá- 0; 
Zsombori ré¬ 

tegek. 

Fenn eerithium és cyrenatályag 2—3 szénteleppel, alatta 
tarka agyagba települt poihanyó homokkő. Félsósvizi fau¬ 
nával. K. b. 110 mét. 

nini 

emelet. 

0, 
Fellegvá ivagy 
Corbula-réte- 

gek. 

Fenn kavicsos homokkő, 15 mét. padja, alatta uralkodó 
tarkaagyag betelepült fehéres szürke porhanyó homokkő¬ 
rétegekkel, alant hatalmas kavicsos homokkőponk, ural¬ 
kodó corbulákkal, alárendelt cyrenákkal. K. b. ICO mét. 

o3 
Forgácskuti 

rétegek. 

Fenn kék agyagba települve 2—3 széntelep szénpalával, 
alant tarkaagyag, világos szürke homok és porhanyó ho¬ 
mokkő betelepülésekkel. Édesvízi faunával. K. b. 150 mét. 

Közép- és 

alsó oligo¬ 

czén. 

02 
Mérai rétegek 

Váltakozó homokos, agyagos, márgás rétegek egyes kemé¬ 
nyebb mészmárga padokkal. Brackvizi faunával. 40—50 m. 

0, 
Hójai rétegek 

Tengeri kövületek töredékeitől brecciaszerü tömött már¬ 
gás mész. Területemen csak 1—2 mét. 

Barton 

E; 

Bryozoa-réte- 
gek. 

Kékesszürke tályag vagy sárgás agyagmárga uralkodó bry- 
ozoákkal és egyéb tengeri kövületekkel, gyér csikós num- 
mulitekkel. IÁ. b 40 mét. | 

emelet. 
En 

Intermedia-ré- 
tegek. 

Fenn lágy agyagmárga lefelé mind meszesebbé váló, helyen- ( 
ként kemény mészmárga bőven tengeri kövületekkel és re-j 
czés nummulitekkel (N. intermedia és N. Fichteli) 4 10 

mét. 

a 

'V 

e5 

Felső dnrva- 
mész létegek. 

Foraminiferás- és ostreás durvamészkövek, puha agyag¬ 
márga közrétegek által több vastag padra osztva, telve ten¬ 
geri állatok maradványaival. Alant több gypsz-pad. K. 

b. 50 mét. 

N 

O Párisi 

E* 
Felső tarka¬ 

agyag rétegek 

Zöld vagy kék csikós és foltos vörös agyag, tetejében ho¬ 
mokos csillámdús betelepülésekkel s területem nyug. szé¬ 
lén édesvízi mészkővel. Édesvízi üledék. K. b. 100 mét. 

0 

H emelet. 

e3 

Alsó durva¬ 
mész rétegek. 

Ostreákban bővelkedő vastag kék tályag üledék tetejében 
4—6 mét. foraminiferadús (miliolidae és alveolina) dur- 

vamészpad K. b. 150 mét. 

E3 

Perforata ré¬ 
tegek. 

Uralkodón szürkés vagy sárgásfehér agyagmárgák, aláren- 1 
eleit mészmárga betelepülésekkel, telve tengeri kövületek- 
kel, különösen temérdek nummulittel 4 szintájban (Num. 
perforata a legfontosabb). Legalul hatalmas gipsz-telepek. 

IÁ. b. 50 mét. 

Londoni v. 
soissonsi 
emelet. 

E, 
Alsó tarka¬ 

agyag rétegek. 

Uralkodó vörös agyag, alárendelt kavicsbetelepülésekkel, 
tetejében szürkés márgákba átmenő. Kövületek hiányoz¬ 
nak. Területemen nincs mélyen feltárva. 1 
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A GÖLNICZBÁNYAI CHALKOPYRIT MENNYISÉGI ELEMZÉSE. 

Kalegsinszicy Sándortól. 

(Előterjesztetett az 1883. január 3-iki szakülésen.) 

Színe sárga, fómfényű. A forrasztó cső lámpája előtt könnyen bomlik, 

fekete-barna gömbbé olvad meg. Sósavban nagyon nehezen oldódik, míg 

salétromsavban kén kiválása mellett könnyen felolvad. 

Minőségileg megvizsgálva találtam benne: vasat, rezet, kent és kova¬ 

savat és pedig ez utóbbit nem elenyésző mennyiségben, a mi jellemző sajátság 

erre az ásványra nézve. 

Mennyiségi meghatározásánál a következőleg jártam el: 

1. 0-5258 gr. finomul porrá tört anyagot vettem a kén 
meghatározására, feloldottam salétromsavban és megsavítva BaCh- 
vel nyert csapadék a leszűrés és szárítás után adott 1'59:26 gr. 
kénsavas báriumot (BaSoi). Ebből számítás útján a kén kitesz 
01848 grt ... ... ... ... ... ... ___ ... ... ... ... ... 

2. 05811 gr. anyagot feloldottam ugyancsak salétromsav¬ 
ban és szárazra való bepárolás után újból feloldtam. Hátrama¬ 
radt az oldhatatlan kovasav, a melyet leszűrve és kiszárítva nyo¬ 
mott 00285 grt ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3. A 2-nél leszűrt oldatban kénliydrogénnel elválasztottam 
a rezet a vastól és a jól kimosott rézkéneg csapadékot felololdot- 
tam salétromsavban; a forró oldatból nátriumkydroxyddal levá¬ 
lasztottam a rezet és rézoxyd (CuO) alakjában lemértem = 
02110 gr. ... ... ... .. ... . ... ... ... ... ... ... 

4. 0 5811 gr. a kovasav és réz elválasztása után a vasat 
előbb hat vegyértékűvé oxydáltam s azután az ammonium- 
hydroxyddal keletkezett vasbydroxydot kihevítettem és vasoxyd 
(FezOa) alakjában lemértem = 0'26S1 gr., ennek megfelelő-1814 gr. 
s így ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 

100 súlyrészben 

S = 34-96. 

SiOz = 4'92. 

Cu = 28-98. 

Fe = 31-28. 

Az alkatrészek százalékos viszonya : 

Fe = 31-22 
Cu = 28-98 
S = 34-96 
SiO 2 = 4-92 

Összesen 100-0S 

Ha e százalékos viszonyszámokat a megfelelő p arány súly okkal el¬ 

osztjuk, oly számokat nyerünk, hogy egy paránysúly vasra esik egy parány- 

suly réz, és két paránysúly ken. Azaz ha a kovasavtól eltekintünk, akkor 

cliemiai képlete lesz = CuFeS-i, vagy: J 
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A Steno emléktáblájára beérkezett aláírásokról. A múlt 1882 

január 25-ikén tartott közgyűlésen tett felhívásra, részben már az ülésen 

megkezdve, Steno emléktáblájának felállítására Bolognában (v. ö. Földtani 

Értesítő, 1882. 19-ik lap) összesen 41 aláírás történt 20 frtoOkr. összeggel, 

s annak elküldése után érkezett még egy 50 krral. 

A 20 frt 50 kr. postai utalványnyal Bolognába küldetett, miről tanú¬ 

ságot tesz Capellini tanárnak 1882 ápril 27-én kelt levele, a melyben így 

szól: (i Bien de remerciments pour les peincs que rous vaus étes donné pour 

Stenon, fai regit le maridat postai de fi. 201/‘a.» 
<■öj’éspére que dans l'inscription nous pourrons direqueplus de 1000 

géologues ont souscrit et ce sera une béllé démonstration.» 

A későbben érkezett 50 kr. a postai költségekre fordíttatott. 

Budapest, 1883 január 21-ikén. 

Dr. Szabó József, 

mint egyike a Bolognában 1881-ben tartott nem¬ 

zetközi geol. congressus alelnökeinek. 

Jelentés az Európa geológiai térképének kiállítására Bolognában 

az 1881-ki nemzetközi congressuson kinevezett bizottság* működésé¬ 

ről 1882-ben. A kivitel Berlinre lévén bízva, Beyrich és Hauchecorne 

urak igazgatása alatt, ezek a kiadást illetőleg Reimer kiadóval szerződést 

kötöttek, melynek érdekesebb pontjai a következők: 

Beyrich és Hauchecorne urak, mint a Bolognában 1881-ben tartott 

nemzetközi congressus által Európa geológiai térképének megválasztott 

igazgatói és a térképmű órdeklettjeinek képviselői egyrészt, másrészt 

Dietrich Reimér berlini kiadó-vállalat között a következő szerződés lett 

megkötve Berlinben 1882 november 2-ikán: 

1. AD. Reimer kiadó-vállalat átveszi Európa azon geológiai átnézetes 

térképének elkészíttetését és kiadását, melynek foganatosítása Beyrich es 

Hauchecorne igazgatása alatt a Bolognában 1881-ben tartott nemzetközi 

geológiai congressuson elhatároztatott. 

2. A térkép az európai egyes országok által szolgáltatandó anyag 

szerint 1 : 1.500,000 mértékben 49 sectioban azon beosztás szerint lesz 

kiállítva, mely a szerződéshez csatolt «Tableau d’assemblage»-ból kitűnik. 

3. A térkép számára legelőbb is egy uj topográfiái alap fog készíttetni 

a legújabb és legjobb anyag szerint, a melyek megszerzésénél a kiadónak 

az igazgatók segédkezet nyújtanak. 

* Lásd a jelentést a II. nemzetközi geol. congressusról. Földtani Értesítő 1881 

deczember. 
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A rajz ki fogja tüntetni a folyamhálózatot, csatornákat névszerint, oly 

tökéletesen, a mint a mérték megengedi, a vasútvonalakat, a fontosabb 

hegységek és csúcsok neveit, az országok határát, a helynevekből a nagy 

városokat, illetőleg azokat, melyek a tájékozásra szolgálnak, de meg olya¬ 

nokat is, melyek geológiai tekintetben érdekesek, valamint egyebeket, ha az 

igazgatók jónak találják. Azonkívül amennyire lehet, a tenger mélységeinek 

vízszintes görbéi is berajzoltatnak. 
A topográfiái alapmunkák vezetését a kiadó H. Kiepert tanár úrnak 

adja át Berlinben, kinek az igazgatók minden idetartozó anyagot át fognak 
szolgáltatni. 

4. A topográfiái alap vésése elkészülvén, az igazgatóknak az egyes 

sectiók a kívánt számban át fognak adatni geológiai kidolgozás czéljából. 

Ezek aztán visszakerülvén a kiadóhoz, hozzá fognak a színnyomáshoz. 

5. A térkép litográfiái kivitelét a kiadó minden részében a berlini 

litográfiái intézetnek engedi át. 
6. Valamint minden tekintetben a legfelsőbb vezetés Beyrich és 

Hauchecorne igazgató urakat illeti, úgy különösen az is, hogy az általában 

megállapított költség (80,000 márka) tökéletesebb kivitel szempontjából ne 

emeltessék-e magassabbra. 
7. A kiadó kötelezi magát a vállalat minden költségét, tehát az igaz¬ 

gatók levelezéseiét is viselni. Kötelezi magát továbbá, feltéve, hogy legalább 

900 példány lesz megrendelve, egynek az árát 80 márkára (100 frank) 

szabni. Ha ezen túl történnék megrendelés az egyesült érdeklettek részéről, 

azt szintén ezen az áron adja. 

8. A későbbi bolti árat a kiadó határozza meg, de 120 márkánál több¬ 

nek nem szabad lenni. 

9. Az egyesült érdeklettek a 900 példányt a következőleg osztják meg 

egymás között: 

V9 részt, vagyis egyenként 100 példányt Németország, Anglia, Franczia- 

ország, Itália, Ausztria-Magyarország, Oroszország, Skandinávia és Spanyol- 

ország fognak átvenni; tehát 8 nagyobb állam. Ez összesen 800 példány. 

A megmaradó V9 részt, vagyis 100 példányt Belgium, Dánia, Hol¬ 

landia, Portugália, Bománia és S váj ez (6 kisebb állam) veszik át, úgy hogy 

egyre-egyre 16, illetőleg 17 példány fog jutni. 

10. Az egyesült érdeklettek a térkép kiadásának folyamata alatt köte¬ 
lezik magukat részletfizetésekre a következő módon: 

1. A szerződés megkötése után 3 hónapra, minden 100 példány (Va-ed) 
után ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150*0 márka. 

2. Az első 16 sectió topográfiái alapjának kivésése után, 
hasonlóképen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1500 » 

3. A második 16 sectió bevégzése után ... ... ... ... 1500 » 
4. Az utolsó 17 » » » ... ... ... ... ... 1500 » 
5. Az utolsó részlet a 900 példány átadása után ... ... 2000 » 
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I I. A íizetés a berlini királyi geológiai országos intézet és bányászati 

akadémia pénztára útján történik, a hová az illetők az összeget idején 

beküldik. Ha valamelyik a nevezett országokból a fizetést nem teljesítette 

volna, az üresen marad, mig a következő nemzetközi geológiai congressus 

bizottsága módot nem talál a hiányon segíteni. 

\2. Az egyesült érdeklettek fentartják maguknak a jogot a befejezett 

térkép megjelenése után 10 ev múlva új s javított kiadást adni ki, a kiadó 

pedig kötelezi magát újból elvállalni a kiadást, hasonló feltételek mellett. 

13. A kiadó kiköti magának a kizárólagos eladás jogát, valamint azt, 

hogy a topográfiái alapot esetleg más vállalatokra is felhasználhassa. 

Ezen szerződés értelmében az első részlet lefizetésének az ideje már 

tavai elérkezett s az V9 részt Ausztria-Magyarországnak mind a két kor¬ 

mánya lefizette és pedig egyenlő arányban: Ausztria 50, Magyarország 

szintén 50 példányra ígérvén oda hozzájárulását. 

Magyarország részéről azonban legelőbb is a geológiai adatok hiányán 

kellett segíteni s erre nézve történtek is lépések, a mennyiben Lóczv Lajos 

a Bihar és Arad határos hegységeiben, az erdélyi havasokban pedig Románia 

határa felé Inkey Béla, Dr. Primics György és Dr. Herbich Ferencz kap¬ 

tak kiküldetést a kormány anyagi támogatása mellett. A nevezett urak a 

kiküldetésről, nevezetesen Lóczy, Inkey, Primics és Herbich urak előleges 

jelentést tettek, a melyből azt lehet kivenni, hogy még egy nyáron át foly¬ 

tatott munkálat elégséges adatot fog szolgáltatni arra, hogy geológiai isme¬ 

retünk ezen nehéz hozzáférhetésű tájakról biztosabb alapot kapjon. Primics 

időközben részletes jelentést is adott. Románia a felvételekben initiativát 

nem akar tenni, de nem is akadályozza, hogy a magyar geologok foglalkoz¬ 

zanak ott, s a jövő nyáron valószínűleg a határhavasok romániai része fogja 

a kutatás tárgyát képezni. 

Szerbia ellenben a megindított tárgyalásokra azt válaszolta, hogy ők 

maguk állítják össze adataikat s feldolgozás végett Bécsbe küldik. 

Dr. Szabó József. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

KÖZGYŰLÉS 

1883-ik évi január hó 24-én. 

Elnök : Dr. Szabó József, a társulat alelnöke. 

I. Elnök mindenekelőtt jelenti a Közgyűlésnek, liogy Rf.itz Frigyes, mi¬ 

niszteri tanácsos úr, társulatunk elnöke, a mai közgyűlésen betegsége miatt nem 

jelenhet meg s ennélfogva az elnöki tisztség teljesítése az alelnökre háramlóit. 

Ezek után elnök a Közgyűlést megnyitóiknak nyilvánítja. 

II. Szabó József, alelnök, előadja megemlékezését dr. Peters Károly, 

gráczi tanárról, társulatunk két év előtt elhunyt tiszteleti tagjáról. (Egész terje¬ 

delmében közöljük a jelen füzet 3—8. lapján.) 

III. Elnök bemutatja a múlt 1883. évi január 25-én tartott Közgyűlés hite¬ 

lesített jegyzőkönyvét s egyszersmind a mai Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí¬ 

tésére Makay Ágoston és Válya Miklós rendes tagokat nevezi ki. 

IY. Pethü Gyula, helyettes első titkár előadja titkári jelentését a társulatnak 

1882-ik évi működéséről, a mint következik : 

Tisztelt Közgyűlés! 

A magyarhoni Földtani Társulat választmánya — a legutóbbi közgyűléstől 

nyert fölhatalmazása alapján— 1882. márczius 1-jén tartott ülésében a titkári 

tisztséget az 1883-ik évi januári Közgyűlés idejéig, tehát máig Franzenau Ágoston 

úrra s az én csekély személyemre ruházta. E fölötte megtisztelő megbízás folytán 

nekem jutott a szerencse, hogy a mai Közgyűlésen jelentést tegyek társulatunk 

lefolyt évi munkálkodásáról, s hogy egyszersmind nehány fontosabb adat fölemlí¬ 

tése által emlékezetébe idézzem a tisztelt Közgyűlésnek a megelőző két év mun¬ 

kálkodását is, — hogy legfőbb mozzanataiban fölfrissítsem a lefolyt triennium 

szellemi életét. 

A Földtani Társulat szellemi munkássága a lefolyt évben is főleg három 

irányban nyilvánult: Először szűküléseiben, a melyeken az évnek szorgalmi szaká¬ 

ban havonként találkoznak érdeklődő tagtársaink, hogy egymás kutatásainak és 

tanulmányainak eredményét meghallgassák, méltassák és fölötte eszmét cserél¬ 

jenek; másodszor folyóirataiban, a Földtani Közlönyben és a Földtani Értesítőben, 

a melyek magukban foglalják a szakülésen tartott előadásokat, a bemutatott érte¬ 

kezéseket s átalában arra törekszenek, hogy Magyarországnak földtani, ásványtani 

és őslénytani megismertetését mentői biztosabb és mentői jelentékenyebb léptek¬ 

kel segítsék elő, de sőt — a mennyire az eddigi keret és szervezet megengedte — 

tekintettel legyenek a külföld tudományának jelentékenyebb haladásaira is. Tár¬ 

sulatunknak harmadik irányú s nem kevésbbé fontos szellemi munkálkodása a 
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tizenkét tagú választmánynak, a társulat belső ügyei igazgató testületének tanács¬ 

kozásaiban összpontosul. Ez az a fórum, a mely mellőzve minden egyéb tekintetet, 

éber szemmel őrködik a társulat jóléte fölött, szeretettel és lelkesedéssel eltelve 

a nemes ügy iránt, fontolóra vet minden mozzanatot, eszmecsere tárgyává tesz 

minden felvetődő eszmét, a melytől a társulat életére, fölvirágzására és működé¬ 

sének sikerére nézve valami jót, üdvösét remél, oly értelemben, hogy egyszersmind 

a nemzet tudományos haladásának is hasznára lehessen. 

Őszinte megilletődéssel vallom be, tisztelt Közgyűlés, hogy ámbátor eddi- 

gelé csak nehány ülésen volt szerencsém társulatunk igazgatói testületének tanács¬ 

kozásain részt venni — mély tisztelet gyökerezett meg bennem e testület iránt, 

mely se időt, se fáradságot nem kiméivé vonja tanácskozásai keretébe mindazon 

fölmerülő eszméket, a melyeket egyik vagy másik tagtársunk megpendít, meg¬ 

vizsgálja ízről-tőre ama jóakaratú skepszissel, a mely legelső sorban is azt kérdi: 

a közügynek javára lészen-e az eszme, ha testté válik ? — megvilágítja a tapasztalás 

szövétnekével, s ha azt veszi észre, hogy az a társulat ügyének javára szolgálhat, 

elkövet mindent, hogy testté változtassa. 

Választmányunknak e mélyreható gondossága és lelkesedésre buzdító eljárása 

érteti meg velem, miért esett oly nehezen hivatalbeli elődeimnek — a kiknek én 

ideig-óráig való helyetteséül hivattam meg — miért esett nekik oly nehezen meg¬ 

válni a társulat ügyeinek vezetésétől ? — azért, mert el kellett szakadniok egy¬ 

szersmind attól a testülettől is, a mely minden lépésüket őszinte jóakarattal 

kisérte, minden cselekedetüket az érdeklődés melegével táplálta s szakadatlanúl 

segedelmükre volt, hogy a jó eszmék, legyenek azok még oly csekélyeknek tetszők 

is, el ne veszszenek, hanem diadalra jussanak a közös czél érdekében. Az életnek 

súlyos küzdelmei és elhintett örömei között, tisztelt Közgyűlés, nincs édesebb 

küzdelem, mint az, a melyet a közügy érdekében folytatunk és nincs igazabb 

öröm, mint az, a melyet akkor érezünk, ha egy-egy jó eszmét a közügy s a tudo¬ 

mány érdekében diadalra segítettünk! — Ha ebben a munkában meglesz jöven¬ 

dőre is a kellő harmónia, ha a közös czél érdekében minden tagtársunk kész lesz 

vállvetve közreműködni, akkor a magyar geológusok kicsiny társasága erős 

törzszsé fog összeforrni, s ha számra nézve nem jelentékeny is, hovatovább annál 

szebb eredményeket fog fölmutatni. 

De legyen szabad immár tulajdonképeni feladatomra áttérnem, hogy beszá¬ 

moljak a múlt év eredményéről s fölemlítsem röviden az egész triennium ered¬ 

ményeit. 

Szaküléseinken a múlt évi beszámolás óta 14- előadó 30 előadást tartott, 

és pedig : 

Franzenau Ágoston megismertette a Nummoloculina néven fölállított új 

foraminifera-nemet, bemutatva egyszersmind ennek egyetlen faját, mely Magyar- 

országnak is több helyén előfordúl. 

Halaváts Gyula Fehértemplom-Kubin környékének földtani viszonyairól 

értekezett. 

Inkey Béla bemutatta Cseh Lajos dolgozatát a Szkleno területén létező 

régi bányák környékének geológiai viszonyairól. 

Kalecsinszky Sándor két ülésen két ásvány elemzés adatait terjesztette elő: 
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egy szarvaskői amphiból mennyiségi elemzésést s egy göllniczbányai clialkopyrit 

elemzését. 

Koch Antal két ülésre küldött két-két részből álló közleményeket : az 

egyikben birálatosan ismertette Kispatics zágrábi tanárnak a Fruska Gorái (más 

néven Péterváradi Hegységbeli) alkatváltott és kitörésbeli kőzeteket tárgyazó 

értekezéseit, a másik alkalommal «Geológiai közlemények a Fruska Gorából" 

czímen előbb a ledinczei nemrég fölfedezett ólomércztelérről, azután a rakováczi 

dolerites phonolithról értekezett. 

Krenner József Sánoor a magyarországi Fischeritről olvasott értekezést. 

Lőczy Lajos egy előadásban Krassómegye északi részének geológiai viszo¬ 

nyait ismertette meg; egy más alkalommal pedig bemutatta Pethő Gydla elő- 

leges közleményét a Sphaerulit-kagylók sarokpántjának felfedezéséről. 

Matyasovszky Jakab értekezett a Sajómelléki, általa megvizsgált Rad- 

vánszky-féle széntelepekről. 

Pethő Gyula kivonatosan ismertette «A Neithea és a Vola (Janira) kagyló¬ 

nemeknek szabatosabb megalapítását és különválasztását tárgyazó értekezését; 

más alkalommal a Nerita-nem új csoportosítását mutatta be. 

Schafarzik Ferencz előterjesztette a zágrábi földrengési tünemények gra- 

phikus statisztikáját, kivonatosan megismertette «Gömör-és Nógrádmegye bazalt¬ 

vidéke" czimű nagyobb dolgozatát, értekezett a ledinczei és a péterváradi nephelin- 

plionolithról, bemutatta Koch ismertetéseit, szólott a budai várhegyben talált 

pisolithokról és képződésük körülményeiről és jelentést tett a földrengési bizott¬ 

ság eddigi működéséről. 

Staub Móricz értekezett a Zsily völgyének fosszil flórájáról, ausztráliai 

plioczénkori növényekről és Ausztrália fosszil flórájáról, kiderítette egy Magyar - 

országra nézve új ősnövényfaj kérdését, kimutatván a pécsi alsó liaszban a Bong- 

NiART-féle Ctenopteris cycadea előfordúlását, negyedik előadásában Japán fosszil 

flóráját ismertette meg a legújabb kutatások világánál, míg végre a legutóbbi 

ülésen a fosszil Conferviták kérdéséhez járult új és fölvilágosító adatokkal. 

Szabó József két modern szerkezetű petrographiai mikroszkópot mutatott 

be ; egy hosszabb előadásban pedig a múlt nyár folytán Észak-Amerikában tett 

nagyobb utazásának részleteit vázolva «Az első bányászati kiállítás Denverben, Colo¬ 

rado állam fővárosában)) czímen tartott előadást és gazdag szerzeményeiből szá¬ 

mos nagyértékű tárgyat mutatott be. 

Szontagh Tamás Mogyoród környéke geológiai ismeretéhez járult adatok¬ 

kal és megismertette az Aesculap-társaság kelenföldi keserűvíz-kútjainak geológiai 

viszonyait. 

Szterényi Hugó értekezett egy sajátságos Augittrachytról, kivonatosan 

ismertette RosENBUSCH-nak egy újabb értekezését és bemutatta nehány krassó- 

szörénymegyei kőzet petrographiai vizsgálatának eredményeit. 

Ha az imént lefolyt évnek e nem jelentéktelen munkásságához, liozzávesz- 

sziik a megelőző két év alatt tartott előadásokat is, kétszer annyi előadóval és 

épen háromszor annyi előadással találkozunk, világos jeléül annak, hogy a munka- 

kedv az évek jártán egy cseppet sem lankadt. A három év folytán 29 előadótól 

90 előadás terjesztetett elő a szaküléseken. Az összes eredmények szerint előadáso¬ 

kat tartottak a triennium alatt: 
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Előadó Tartott előadások száma 
1880-ban 1881-ben 1882-ben 

Bernáth József 2 1 — 
Buday József ... _ — 1 — 
Cseh Lajos ... ... — — 1 
Cserey A. Lukács — 1 — 
Franzenau Ágoston 1 1 1 
Guckler Győző ... ... _ — 1 — 
Halaváts Gyula _. 4 3 1 
Hant ken Miksa. . 1 1 — 
Dr. Hofmann Károly 1 — — 
Inkey Béla... ... 3 2 — 
Kalecsinszky Sándor ._ — — 
Koch Antal... ... ... ... 3 — -) 

Dr. Krászonyi József ... _ 1 — - ' 
Dr. Krenner József Sándor 1 1 1 
Lóczy Lajos ... ... ... — 2 1 
Matyasovszky Jakab. __ 1 — 1 
Dr. Pethő Gyula ... ... .— — O 
Dr. Primics György... — 1 — 
Both Lajos ... 1 1 — 
Dr. Piotb Samu... — 1 — 
Dr. Schafar ik Ferencz _ 3 2 5 
Schinidt Sándor ... 2 2 — 

Dr. Staub Móricz 1 1 5 
Dr. Steiner Antal... — 1 — 

Stürzenbaum József __ .. 1 — — 

Dr. Szabó József ... 3 o 2 
Szontagli Tamás ... _. 1 — 2 
Dr. Szterényi Hugó 1 3 3 
Tausz Ferencz ... 1 — — 

összesen 
3 
1 
1 
1 
ó 
1 
8 
2 
1 
5 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
2 

1 
10 
4 
7 
1 
1 
7 
3 
i 
1 

29 előadótól 32 28 30 90 előadás. 

Eleknek az előadásoknak legnagyobb része a Földtani Közlönyben és a 

Földtani Értesítőben részint már megjelent, részint a legközelebbi napokban fog 
megjelenni. 

Ami társulatunk folyóiratait illeti, ezek a lefolyt évben egészen a régi csa¬ 

páson baladva s az eddig megszokott terjedelemben jelentek meg: Az Értesítő 

utolsó számai, melylyel a harmadik kötet bezáródott, a múlt év utolsó hetében 

küldettek szét tagtársainknak, míg a Közlöny hátralevő füzetei már sajtó alatt 

vannak, s hogy eddig is szét nem küldethettek, csupán a mű mellékletek körűi föl¬ 

merült nehézségeknek tulajdonítható. E folyóiratok reformjára és némileg módo¬ 

sított alakban leendő kiadására nézve a választmány kebelében hosszabb tárgya¬ 

lások folytak a legutóbbi hónapok alatt. Később, a midőn a választmány 

előterjesztéseit lesz szerencsém előadni, fel fogom sorolni a részleteket is, a me¬ 

lyek a választmány tanácskozásainak alapjául szolgáltak s ez alkalommal eldöntés 

végett a tisztelt Közgyűlés elé terjesztetnek. 

A választmány a múlt január óta máig kilencz ülést tartott, a melyben a 

társulat belső életét illető ügyekkel, de azonkívül távolabbra kiható és átalánosabb 

érdekű kérdésekkel is foglalkozott. 

Méltóztatik emlékezni, hogy társulatunk választmánya már tavaly fölkérte 

volt a nagyin, pénzügyi minisztériumot a magyarországi sóskutakra és sósforrá¬ 

sokra vonatkozó adatok összegyüjtetésére, a mit a fölkért minisztérium csakugyan 

a legnagyobb készséggel összegyüjtetett s hálára méltó liberalitással bocsátott volt 

a társulat rendelkezésére. E becses adatok feldolgozásával a választmány Fischer 
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Samu tagtársunkat bízta volt meg, a ki később arra is hajlandónak nyilatkozott, 

hogy ha az összes sóskutakból próbák küldetnének be, kész volna azokat — az ada¬ 

tok nagyobb biztossága szempontjából — a főbb alkatrészekre nézve egyenként 

chemiai elemzésnek alávetni. A választmány erre nézve is kérelmet intézett a 

pénzügyi minisztériumhoz s eredménye az Ion, hogy a sósvizek egész sorozatából 

érkeztek a társulathoz próba-adagok, a melyek dr. Fischer úrnak adattak át fel 

dolgozás végett. Az eddigi vizsgálatok átnézetes eredményét Fischer úr a választ¬ 

mány múlt novemberi ülésén terjesztette elő ; jelentésének kivonata az Értesítő 

múlt évi utolsó füzetében jelent meg. — Fischer úr kérelmére még egv más kér¬ 

désre nézve is intéztetett kérelem a pénzügyi minisztériumhoz, arra nézve ugyanis, 

hogy a pénzügyi igazgatóságok azokról a helyekről is küldenének be vagy sósvíz- 

próbákat vagy fölvilágosító adatokat a források mibenlétére nézve, a melyekről 

eddigelé nem küldöttek, de a melyekről mint sósvizű kutak helyéről az irodalom 

megemlékezik. Erre a kérelemre is sűrűn érkeztek a felvilágosító adatok válaszúi, 

úgy hogy ez időszerint a magyarországi sóskutakat és sósforrásokat illetőleg tár¬ 

sulatunk oly számos és becses adattal rendelkezik, a mennyi eddigelé bizonyára 

sehol sem volt egy csomóban összegyűjtve. 

Európa geológiai térképének ügyéről, mely szintén több ízben foglalkoztatta 

a társulat választmányát, még a jelen ülés folyamán szerencsések leszünk Szabó 

alelnök úrtól bővebb felvilágosítást hallani. 

Á.földrengést bizottság működéséről a múlt szakülésen hallottunk részletes 

jelentést. Tevékenysége eddig nem öltött nagyobb mérveket, de az összeköttetések 

hálózata mind sűrűbbé és sűrűbbé fonódik az országban, úgy, hogy maholnap nem 

lesz a magyar földnek egyetlen nevezetesebb pontja sem, a honnan gyors hír ne 

érkezzék a bizottság levelezőitől, ha valami számba veendő változás adja magát 

elő. Hálával kell e helyütt megemlékeznünk a magyar tudományos akadémiának 

mathern. és természettudományi állandó bizottságáról, mely a földrengési bi¬ 

zottság költségeire legutóbb ismét 150 irtot utalványozott. 

A történeti hűség érdekében meg kell említenem azt is, hogy választmá¬ 

nyunk kebeléből indúlt ki az ó-ruzsinai nevezetes őskori barlang tüzetesebb meg¬ 

vizsgálásának az eszméje is. A Földtani Társulat fölötte szigorú anyagi viszonyai 

nem engedik meg egy idő óta, hogy kiküldetésekre valamelyes összegeket for¬ 

dítson. Nem engedték meg ez alkalommal sem. Átírt tehát a testvér Természet- 

tudományi Társulat választmányához, mely örömmel karolta föl az eszmét s a 

barlangnak újból való tüzetes megvizsgálásával — a rendelkezésére levő országos 

segélyből — Török Aurél, Roth Lajos és Lóczy Lajos tagtársainkat bízta meg* 

kik a reájuk bízott feladatnak meg is feleltek s jelentésük, a mint értesülünk, 

legközelebb sajtó alá kerül. 

Meg kell még említenem a választmány intézkedései során, hogy a lefolyt 

évben elrendelte, miként a társulat eddigi kiadványairól betűsoros tartalom mutató 

készíttessék. A munkával Halaváts Gyula tagtársunk bízatott meg, a ki az 

1880-ig terjedő indexet elkészítette s az a bírálók kedvező véleménye alapján 

készen áll a kiadásra. 

Áttérek ezek után társulatunknak legfőbb éltető elemére, tagjaihoz való 
viszonyára. 
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A triennium kezdetén, vagyis 1881 januárban volt a társulat rendes 

tagjainak száma... ___ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 335 

A múlt 1882. januárban a szenvedett veszteségek után . ... ... 324 

azaz a megelőző évhez képest 11-gyel kevesebb. 

Az idén, 1883. januárban a rendes tagok létszáma ... ... 328 

a múlt évi létszámhoz képest tehát 4-gyel emelkedett. 

A lefolyt év jártán négy tagtársunkat ragadta el a halál: Elvesztettük 

Zarándi Iynőpfler Vilmos-í, társulatunknak 1854 óta buzgó tagját, Simonyi Ernő 

országgyűlési képviselőt, a ki maga is nagy örömmel foglalkozott őslénytani tár¬ 

gyak gyűjtésével, és Failhauer Alajos nyug. pénzügyi tanácsost Leobenben. 

Kiléptek az év folytán 12-en. Ügy hogy összes veszteségünk a múlt év foly¬ 

tán 16. — De minthogy a múlt közgyűlés óta 20 új tagot választottunk, a szenve¬ 

dett veszteségeken túl mégis némi emelkedés mutatkozik. 

Az összes tagok létszámát tekintve, van jelenleg a társulatnak : 

1 pártfogója, 

7 tiszteleti tagja, 

4 pártoló tagja, 

6 alapító tagja, 

6 levelező tagja és 

328 rendes tagja. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a rendes tagok e létszámában benne 

foglaltatnak a selmeczi fiókegyesület tagjai is, számra 33-an, úgy hogy azon tag¬ 

társaink száma, a kik az anyatársulat pénztárába küldik az évi dijat, csak 295. 

E 295 tag közül az évi díjat eddigelé 234 tagtársunk fizette be, vagyis ke¬ 

rekszámban 80%. 

Új alapító vagy pártoló tagot a lefolyt évben nem voltunk szerencsések a 

névsorba jegyezhetni. 

Hátra volna még, hogy az iméntiekkel kapcsolatban megemlékezzünk rövi¬ 

den a lefolyt év anyagi eredményeiről. Ha a pénztárnok úr ama kimutatásából, 

melyet a közgyülésileg kiküldött szám- és pénztárvizsgáló urak hitelesítettek s a 

melyet a tárgyak sorrendében nyomban elő fogok terjeszteni, kiveszszük azokat 

az adatokat, a melyek a szorosabb értelemben vett forgó tökét képezik, s ha ezeket 

egyszersmind az 1882-ik évre szóló előirányzattal is összehasonlítjuk, úgy a követ¬ 

kező eredmény áll előttünk : 

Bevétel. 

Előirányzat Bevétel 
1882-re 1882-ben 

Pénztári maradék 1881 végén ... ... ... ... ... 221.19 221.19 
Eszterliázy Miklós herczeg adománya. _ ... ... 420.-— 420.— 
Értékpapírok kamatai ... ... ... ... ... ... 225.— 238.75 
Takarékpénztári kamatok ... ... ... ... ... —.— 32.09 
Oklevelek dija ... ... ... ... ... ... ... ... —.— 24.06 
Rendes tagok évdijai ... ... ... ... ... ... 1430.— 1317.54 
Kiadványok eladása ...     ... ... ... 100.— 137.12 
Rendkívüli bevétel.__ ... ... ... ... ... . —.— 2.97 

Összesen 2396.19 2393.72 

Az előirányzat tehát 2 frt 47 krral haladta meg a tényleges bevételt. 



TÁRSULATI ÜGYEK. 65 

Kiadás. 

Előirányzat Kiadás 
1882-re 1882-ben 

Igazgatás, ügykezelés költségeid_ ... ... ... 780.— 766.74 
Kiadványok nyomatása... . ... ... ._ ... 1460.— 1089.27 
Expeditio és postaköltség.-. ... ... ... . . ... 130.— 112.26 
Különfélék ... .... ... ... ... ... ... —.— 100.70 

Összesen 2370.— 2068.97 

A kiadás tehát 301 írt 3 krral kevesebb, mint a mennyi előirányozva volt. 

Ehhez képest a valódi pénztári maradék 324 írt 75 kr. — Ha ehhez hozzá¬ 

adjuk azt a 15 frt 8 krnyi maradékot, mely a papirosokba fektetett alapítványi 

összegekből megmaradt, a pénztárnak összes pénzkészlete 339 frt 83 kr. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ebből az összegből még mintegy 280 frt 

a Földtani Közlöny most készülő füzeteire (1882-ik évfolyam 7—12. füzet) fordí¬ 

tandó, úgy hogy az 1883-ra valóban rendelkezésünkre levő pénztári maradék a 

60 frtot alig fogja meghaladni. 

Társulatunk vagyonának állását tekintve, a társulat vagyonát képezi: 

értékpapírokban elhelyezve ... .... 4300 frt 

1 kötelezvényen ... ... ... ... 300 « 

összesen ... 4600 frt 

Ha ehhez hozzáveszszük a ... ... ... 339 frt 83 kr. pénzkész¬ 

letet, 1883. január 1-jén a társulat vagyona ... ... 4939 frt 83 kr., 

vagyis 113 frt 64 krral több, mint 1882. január l-jén volt 

és 218 frt 05 krral több, mint 1881. január 1-jén volt. 

A társulati tiszta vagyon emelkedése a triennium kezdetétől fogva máig 

213 frt 05 kr. 

Szándékosan legutoljára hagytam, tisztelt Közgyűlés, egy kiváló érdekű 

pont fölemlítését, értve ez alatt a selmeczi fiók-egyesületnek a társulat anyatör¬ 

zséhez való viszonyát. A legutóbbi évek alatt nem egy tagtársunk kérdése hang¬ 

zott fel, hogy vájjon a míg a budapesti anyatársulat küzd az anyagi nehézségekkel, 

a míg folyóiratát csak a legnagyobb áldozattal képes föntartani, megvonva dol¬ 

gozó társaitól még a legszerényebb jutalmat, az irói tiszteletdíjat is, tesz-e a 

selmeczi fiókegyesület annyi hasznot a geológiának, a mi a reá fordított áldozat 

nak megfelel ? 

A legutóbbi napok erre nézve alaposan fölvilágosítottak bennünket. Péch 

Antal miniszteri tanácsos úrnak a selmeczi fiókegyesület elnökének a választmány 

elé tei’jesztett leveléből értesültünk, hogy mily érdemes czélt tűzött a selmeczi 

fiók-egyesület maga elé : nem csekélyebbet, mint Selmecz vidékének földtani fölvé¬ 

telét. Péch tagtársunk kimerítő leveléből megtudtuk azt is, hogy e fölvételek már 

tetemesen előrehaladtak, hogy a jelen évben már mintegy 200 példány átnézetes 

térkép fog a geológusoknak rendelkezésére bocsáttatni, a melyekbe a kőzetek 

határait belerajzolhatják és kifesthetik, úgy hogy legkésőbb a jövő évben Selmecz 

földtani térképe készen lesz. 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 5 



TÁRSULATI ÜGYEK. 06 

A fiók-egyesületnek jelenleg 4-S2 írtra rugó pénzkészletét a térképek színes 

kiállítására óhajtják fordítani, abban a meggyőződésben, hogy a míg egyrészt e 

munkára más közeg kevesebb költséggel nem vállalkozhatnék, másrészt azt az 

összeget hasznosabb czélra aligha lehetne fordítani. 

A választmány a maga részéről nagy örömmel vette tudomásul e csendes, 

de hasznos munkának ilyetén fejlődését s a legszebb remények tudatában a jövő 

évre is ajánlja a selmeczi fiók egyesület föntartását. 

Ezekkel, tisztelt Közgyűlés, számot adtam — legalább legfőbb mozzanatai¬ 

ban — a lefolyt év eredményeiről, s ha mégis nem szólottám volna elég világosan 

és elég kimerítően, kérem a tisztelt Közgyűlést, méltóztatnék tekintetbe venni, 

hogy megbízatásom óta tényleg alig néhány hónapot töltöttem a haza földén 

s nem volt alkalmam mindennel oly behatóan foglalkozni, a mint különben óhaj¬ 

tottam volna; legyen szabad ennélfogva kegyes elnézésökre számítanom. De bár¬ 

mily rövid volt is az idő, a mit a társulat szolgálatában eltölteni szerencsém volt, 

egy körülmény határozottan kidomborodik előttem, az : hogy a magyarhoni Föld¬ 

tani Társulat, a mint eddigelé csüggedni nem volt oka, ezentúl tagjainak buzgal¬ 

mában, a háromszáz tagú szövetség erejében bízva, bátran szembeszállhat azzal a 

rejtélyes szellemmel, melynek a neve jövő. Minden esztendő fog reá hozni új örö¬ 

möket, új sikert! 
* 

Y. A titkár bemutatja Czanyuga József társulati pénztárnok kimutatását, 

melyet a múlt közgyűlés által kiküldött szám- és pénztárvizsgálók hitelesítettek 

s a mely a következő : 

A magyarhoni Földtani Társulat pénztáráriak állása 1882. végén 

BEVÉTEL frt kr. KIADÁS frt kr. 

Pénztári maradék 1881 végén .. 221 19 Igazgatási kiadások... ... ... 766 74 

HerczegEszterliázy Miklós párt- Kiadványok költségei, és pedig : 

fogói adománya 420 — Nyomdai költségek 1089.27 

Hantken Miksa alapítványának Expediálási « 27.28 

visszavétele a takarékpénztár- Postadíjak. ... ... 84.98 1201 53 

ból... ... ... ... ... ... 105 — Takarékpénztárba tett összeg... 420 — 

Értékpapírok kamatai... 238 75 Tőkésítés ... ... ... 289 92 

Takarékpénztári kamatok _ ... 32 09 Különfélék. ... ... ... ... 100 70 

Befizetett évdijak_ 1317 54 2778 89 

Befizetett oklevéldijak ... ... 24 06 

Kiadványok eladása és előfize- 

tések. ... ... ... ... 137 12 

Visszavétel a takarékpénztárból 620 — 

Rendkívüli bevétel ... ... 2 97 339 83 

3118 72 3118 72 
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Vagyoni állás 1882. végén 

Értékpapírokban elhelyezve 

1 kötelezvényben ___ ... ... 

Készpénzben 

összesen 

Budapest, 18S2-ik évi deczember hó 31-én. 

4300 frt — kr. 

300 « — « 

339 « 83 « 

4939 írt 83 kr. 

Czanyuga József, 

pénztár, nők. 

Ezen kivonat az általunk megvizsgált és helyesnek talált számadással min¬ 

den pontjában megegyezik. 

Budapest, 1883. január 19-én. 
Az 1882. évi közgyűlés által kiküldött szám- és pénztárvizsgálók: 

Pfiszter Károly, s. k. 

SCHAFARZIK FeRENCZ, S. k. 

YI. Elnök fölteszi a kérdést, van-e a jelenlevő tagtársaknak valamely észre¬ 

vételük az imént előadott tiszti jelentésekre ? — és tudomását veszi-e a Közgyűlés 

e tiszti jelentéseket ? 

Észrevételt senki sem tett s a Közgyűlés a tiszti jelentéseket egyhangúlag 

tudomásul veszi. 

VII. Ezekkel kapcsolatban a Közgyűlés, az elnök ajánlatára, a jelen 

1883-ik évi számadások revisiójára s a pénztár megvizsgálására a maga részéről 

Pfiszter Károly és Makay Ágoston rendes tagokat nevezi ki. 

VIII. A választmány előterjesztései során legelőször is előadja a titkár, 

hogy a legutóbbi választmányi ülést, mely a jelen Közgyűlést megelőzőleg 

január 21-én tartatott, — igen fájdalmas és nem várt meglepetés érte : Társula¬ 

tunk elnöke Bányai Reitz Frigyes miniszteri tanácsos úr ő méltósága, levélben 

tudósította az alelnök urat, hogy elnöki tisztéről való lemondását a választmány 

tudomására juttatná, s hogy egyszersmind végleges felmentését illető kérelmének 

tolmácsa legyen. Elnök úr ebbeli elhatározását azzal okadatolja, hogy ámbár szí¬ 

vesen áldozná a társulatnak továbbra is szolgálatát, de előhaladott kora és ismé¬ 

telve beállott gyengélkedései akadályt szabnak akarata elé és legfőképen az esti 

órákban tartatni szokott üléseken való megjelenés válik leginkább terhessé 

reá nézve. 

A választmány elnök úr ő méltósága elhatározását mély megilletődéssel és 

sajnálkozással vette tudomásul s elhatározta, hogy módot fog ajánlani a Közgyű¬ 

lésnek a lelépő elnök nagy érdemei hálás elismerésére és kitüntetésére. 

Erre dr. Szabó József alelnök ragadja meg a szót s a választmány nevében 

a következő indítványokat terjeszti a Közgyűlés elé : 

Először: Bányai Reitz Frigyes elnök úr ő méltóságának ama nagy érde¬ 

meiért, a melyeket a társulat irányában közel hat évi alelnöksége és tizenkét évi 

elnöksége alatt szerzett, a mely idő alatt az ő bölcs vezelése mellett a társulat 

ügyei mind szellemileg, mind anyagilag élénk lendületnek és egészséges fejlődés¬ 

nek indúltak, a mai Közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezze ki köszönetét. 

5* 
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Másodszor : Bányai Reitz Frigyes úr ő méltóságát választaná meg a Köz¬ 

gyűlés a társulat tiszteletbeli elnökévé -— életfogytiglani megbízással. 

Harmadszor : Az örökös tiszteletbeli elnökké való megválasztás tudomásúl 

vitelével s a jegyzőkönyvi kivonat átadásával közgyülésileg választandó küldöttség 

bizassék meg. 

A közgyűlés elnök úr végleges lemondásának hírét a maga részéről is mély 

megilletődéssel és őszinte sajnálkozással veszi tudomásúl. A választmánynak az 

alelnök úr által előterjesztett indítványait egyhangúlag helyesléssel fogadja; — 

Bányai Reitz Frigyes úr ő méltóságát a magyarhoni Földtani Társulat örökös 

tiszteletbeli elnökévé közfelkiáltással megválasztja ; — a társulat ügyei körül 

szerzett nagy érdemeinek elismerését s ez érdemeket illető köszönetét a mai köz¬ 

gyűlés jegyzőkönyvébe igtatja. — A küldöttség tagjaiúl a Közgyűlés a maga részé¬ 

ről dr. Szabó József alelnököt, Böckh János és Hofjiann Károly választmányi 

tagokat és a titkárt nevezi ki. 

IX. Tiszteleti tagokúi leendő megválasztásra ajánlja a választmány a követ¬ 

kező urakat: 

Semsey Andor urat, a magyar nemzeti múzeumon az ásványtári osztály 

főőrét, a magyar tudományos gyűjtemények bőkezű ímecenását; továbbá : 

Báró Ettingshausen Konstantin urat, a gráczi tudomány-egyetemen a bota¬ 

nika tanárát (phytopalaeontologus); 

Báró Richthofen Ferdinand urat, a bonni tudomány-egyetemen a geogra- 

pliia tanárát, és 

Zittel Károly Alfréd urat, a müncheni tudomány-egyetemen a palason- 

tologia és geológia tanárát, 

mint a kik a földtan és az őslénytan terén nagybecsű és számos kutatásaik 

által szereztek kiváló érdemeket. 

Mind a négyen egyhangúlag megválasztattak. 

X. A titkár előterjeszti a választmány ajánlatát a társulat folyóiratainak 

a jelen 1883-ik évben leendő kiadására nézve. Előrebocsátva, hogy a legutóbbi 

három hónap folytán a választmányban behatóbb eszmecserék folytak erre a kér¬ 

désre nézve, mely megelőzőleg már bizottsági tanácskozásoknak is tárgyát képezte, 

a megállapodásokat a következő pontokba foglalja össze : 

l-ször. Tekintetbe véve azt, hogy Magyarországon nem kevesebb, mint hat 

olyan tudományos társulat és illetőleg folyóirat van, a hol földtani és rokon 

tárgyú értekezések jelenhetnek meg, — és tekintetbe véve másrészt a közremű¬ 

ködő munkások kicsiny számát, a választmány ajánlja, hogy 1883. januártól 

kezdve a társulat az eddig három éven át kiadott, évenként 8—9 ív terjedelmű 

Földtani Értesítői szüntetné meg. 

Ajánlja továbbá ezzel kapcsolatban, hogy ezentúl a Földtani Közlöny rövi- 

debb időközökben adassék ki, és pedig, ha a körülmények megengedik, úgy, hogy 

a nyári szünetek kivételével minden egy-két hónapban jelenjék meg egy füzet. 

Az irnígy módosított Földtani Közlöny magában foglalná a társulat belső 

életének és nyilvános működésének minden lényeges mozzanatát, közölné a beér¬ 

kező értekezéseket és jelentéseket, kiváló súlyt fektetne az irodalmi ismerteté¬ 

sekre, és örömmel nyitna tért az olyan népszerű értekezések számára is, a melyek 
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nem csupán régen ismeretes tényeket ismételnek, hanem újabb kutatásokkal vagy 

fölfedezésekkel foglalkoznak s ennélfogva a szakembert is érdeklik. — Megjegy¬ 

zendő e helyütt, hogy a Földtani Közlöny német vagy más nyelvű függeléke 

ezentúl is föntartandó lenne. 

2- szor. A Közlöny kiállításának és tartalmának ellenőrzésére a választ¬ 

mány kívánatosnak tartja, hogy szerkesztő bizottság alakíttassák, amelyhez mint 

a Közlöny igazgató-tanácsához a szerkesztő minden szükséges esetben vélemé¬ 

nyért fordulhasson, s a melynek döntő szava legyen arra nézve, hogy esetenként 

valamely közlemény kiadható-e a Közlönyben vagy sem. 

3- szor. Ajánlja a választmány, hogy a Földtani Közlönyben megjelenendő 

közlemények ezentúl a társulat pénzerejéhez képest, tiszteletdíjban részesíttesse- 

nek és pedig, ha a viszonyok megengedik, az eredeti értekezések és a kivonatos 

ismertetések vagy tanulmányok nyomatott ívenként 25 írtjával, a fordítások s 

más efféle közlemények 20 írtjával. 

4- szer. Tekintetbe véve azt a testvéri viszonyt, a mely a magyarhoni Föld¬ 

tani Társulat és a m. kir. Földtani intézet között létezik, — és tekintetbe véve, 

hogy mind a két institutio egyazon czélt szolgálja, kívánatosnak tartaná a vá¬ 

lasztmány, ha ez a testvéri viszony jövendőre — a czél és a mentői kedvezőbb 

siker érdekében — még szorosabbra tűzetnék. — Ezt tartva szem előtt, ajánlja 

a választmány, hogy 1883 januártól fogva váljék a Földtani Közlöny a két inté¬ 

zet közös orgánumává, ligy azonban, hogy a társulatnak eddigi függetlensége to¬ 

vábbra is csorbítatlanúl megőriztessék. t 

A választmány e tervezett szövetség érdekében érintkezésbe lépett a m. k. 

Földtani Intézet igazgatóságával s arról győződött meg, hogy az intézet a maga 

részéről örömest hozzájárulna a társulat óhajtásához s ha végleges megállapodás 

jöhet létre, szivesen megtenné a reá nézve is kedvező viszony érdekében a szük¬ 

séges fölterjesztést a nagymélt. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium¬ 

hoz, mint az intézet kormányzó főfórumához. 

Erre az esetre a választmány méltányosnak vélné, ha a közösség 1883-tól 

kezdve a Közlöny czímlapjáu is kifejeztetnék, olyformán, hogy az eddigi czím 

alá oda igtatnók azt, hogy 

«Egyszersmind a ni. kir. Földtani Intézet hivatalos közlönye.* 

A mi pedig a szövetség kölcsönös kötelezettségeit illeti, erre nézve a vá¬ 

lasztmány ezeket javasolja: 

A társulat felajánlja a Földtani Közlöny terét a Földtani Intézet összes 

hivatalos jelentései és egyéb hivatalos közlései számára, csupán azt kötvén ki, 

hogy az intézet évi fölvételi jelentései szintén a Közlönyben legyenek kiadhatók. 

A társulat engedjen át az Intézet cserepéldányosai számára a Földtani Közlöny¬ 

ből mintegy 100 vagy 200 példányt. — Ezeken kívül felajánlja egyszersmind a 

társulat, hogy azokat a terjedelmesebb eredeti értekezéseket, a melyek a Földtani 

Közlöny terét meghaladják, az intézet Évkönyvének bocsátja reudelkezésére köz¬ 
lés végett. 

Eme szolgálatok viszonzásáúl a Földtani Intézet évenként egy közösen 

megállapítandó méltányos összeggel járulna a Közlöny kiállításának költsé¬ 
geihez. 
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A választmány a maga részéről e szövetség létrejöttét igen kívánatosnak 

tartja, mert úgy van meggyőződve, hogy az a két szövetkező részre egyaránt jóté¬ 

konyan fogna hatni: míg egyrészről a földtani társulatra nézve elviselhetőbbé 

tenné a reá súlyosodó terheket, másrészről a Földtani Intézet hatását élénkebbé 

tenné a hazában és a külföldön egyaránt és működésének oly részleteivel is 

megismertetné a közönséget, a melyek eddigelé rejtve maradtak előtte. — A vá¬ 

lasztmány a szövetség eme föltételeit elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

A Közgyűlés a választmány tervezetét és ajánlatait közhelyesléssel, egy¬ 

hangúlag elfogadja, s felhatalmazza a választmányt — ha a földművelés-, ipar¬ 

és kereskedelmi minisztérium kedvező határozata leérkezik — a szövetség meg¬ 

kötésére. 

Zsigmondy Vilmos megjegyzi, hogy ha a minisztérium határozata kedvező 

lesz, s ha már az idénre részesülne a társulat annyi segedelemben, a mennyit a 

választmány javasolt, erre az esetre ismét módjában lenne valamelyes összeget 

földtani kiküldetésekre fordítani. — Örvendetes tudomásúl szolgál. 

XI. A titkár előterjeszti az 1883-ik évi bevételek és kiadások előirányzatát, a 

mint következik : 

Pénztári előirányzat 1883-ra. 

Bevételek: 

1. Pénztári maradék 1882 végén ... ... ... ... 339.83 
2. Eszterházy Miklós herczeg pártfogói adománya 420.— 
3. Alapítványi kamatok ... ... ._. ... .... ... 230.— 
4. Évdijak (folyó éviek és hátralékok) ... ... 1470.— 
5. Előfizetések és eladott kiadványok ... ... ... 150.— 

Összes bevétel 2609.83 

Kiadások: 

1. A Földtani Közlöny kiállítására... ... ... ... 1640.— 
2. Igazgatás költségei ... ... ... ... ... ... 700.— 
3. Expeditio, postaköltség és vegyesek ... ... ... 200.— 
4. Tőkeösszeg a pénztári maradékban ... ... 18.05 
5. Eendkívüli kiadások .. ... ... ... ... ... 30.— 

Összes kiadás 2588.05 

Az 1883 ik évi összes bevételből-.. ... 2609 frt 83 krból 

levonva az összes kiadást ... ... 2588 frt 05 krt 

Bevételi többlet 1883 végén ... ... 21 frt 78 kr. 

Megjegyzendő, hogy a kiadások első tételében a Földtani Közlöny kiállí¬ 

tására felvett 1640 forintban benne foglaltatik az 1882-ik évi, még hátralevő 

füzetek kiállításának költsége, valamint az írói tiszteletdíjakra fölvett 300 frt is. 

Az előirányzatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

XII. Ezek után a netalán teendő indítványokra került a sor, de az elnök 

felhívására indítványnyal senki sem jelentkezett. 

XIII. Elnök, mielőtt visszavonúlna a tisztikarral együtt, melynek meg¬ 

bízatása a mai nappal lejár, felhívja a közgyűlést korelnök választására s a tiszt¬ 

újítás megejtésére, és szavazatszedőkké Kokán János elnöklete alatt Szauer Ar- 

nold és Kalecsinszky Sándor rendes tagokat nevezi ki. 
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XIY. A titkár felolvassa a választmány által tisztviseló'ségre és választmá¬ 

nyi tagságra ajánlottak névsorát. 

Ezek után elnök a közgyűlést a választások tartamára berekeszti s a tiszti 

kar visszavonúl. 

Korelnökké közfelkiáltással báró Splényi Béla választatott meg. 

XV. Miután a szavazatok összeszámláltattak, a korelnök a közgyűlést újra 

megnyitja s a következő eredményt hirdeti ki: 

Beadatott összesen 29 szavazat. —• Abszolút szótöbbséggel megválasz¬ 

tattak : 

Elnökké: Szabó József, 26 szavazattal. 

Alelnökké: Zsigmondy Vilmos, 26 szavazattal. 

Első titkárrá: Pexhö Gyula, 26 szavazattal. 

Másodtitkárrá: Schafarzik Ferencz, 21 szavazattal. 

Pénztárnokká : Czanyüga József, 28 szavazattal. 

Választmányi tagokká: 

Böckh János 28, Matyasovszky Jakab 26, 

Bruimann Vilmos 28, Both Lajos 26, 

Hofmann Károly 26, Semsf.y Andor 15, 

Krenner József 20, Splényi Béla báró 18, 

Lóczy Lajos 26, Staub Móricz 27, 

Wartha Vincze 21 szavazattal. 

A tizenkettedik választmányi tagságra senki sem kapott általános szótöbb¬ 

séget, ennélfogva a két legtöbb szavazatot nyert jelölt Hunfalvy János és Schmidt 

Sándor között újabb szavazás volt megejtendő. — E második turnusban a be¬ 

adott 22 szavazat közűi Schmidt Sándor kapott 21 szavazatot s ennélfogva tizen¬ 

kettedik választmányi taggá Schmidt Sándor választatott meg. 

XVI. A szavazatok eredményének kihirdetése után az uj elnök mind a 

maga, mind pedig tiszttársai nevében köszönetét mond a közgyűlés kitüntető 

bizalmáért. 

XVII. Dr. Szabó József jelentést tesz az európai geológiai térkép ügyének 

jelenlegi állásáról és a Steno emléktáblájára a tavalyi közgyűlésen történt aláirás 

eredményéről. (L. a jelen füzet 56-ik és 57-ik lapját.) 

XVIII. Végül Böckh János indítványára a Közgyűlés Franzenau Ágoston 

volt másodtitkárnak a társulat ügyei körűi kifejtett buzgó működéséért egyhangú¬ 

lag köszönetét szavaz. 

Ezek után elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja. 

I. SZAKÜLÉS 1883. JANUÁR 3-ÁN. 

Elnök : Reitz Frigyes. 

1. Dr. Staub Móricz: A fosszil Confer vitákról. Előadó mindenekelőtt a fosz- 

szil moszatok ama csoportját jellemzi, melynek a növény-palaeontologusok Confer- 
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rites nevet adtak. Ide számíttatnak mindazon fosszil moszatok, a melyek a mostani 

édes- és sósvizekben éló Confervákra emlékeztetnek, de a melyek fajilag nem 

azonosíthatók az éló moszatoknak egyikével sem. Eddigelé 18 ilyen alak lón isme¬ 

retessé, köztük egy magyarországi új faj is, a melyet az elóadó a Kolozsvár mel¬ 

letti Felek vidékéről, harmadkori márga-palából írt le és egyelőre csak Confervites 

sp. jelzéssel említ föl. Schimper ellenében ismét helyreállítja a frankoniai liaszból 

való Confervites Braunianus, Schenk fajt, melyet Schimper harasztok gyökérszálai¬ 

nak tartott, holott ezen a jogon még akár 2—3 más Confervites fajt is erre a sorsra 

lehetne juttatni; jogosnak tartja és ajánlja továbbá ama sajátságos fajnak az új 

elnevezését, melyet Sieber Confervites cfr. capilliformis néven említ egy csehországi 

tertiter csiszoló palából s a mely két különböző faj jellemét viseli magán és ennél¬ 

fogva egyikkel sem azonosítható. Az előadó azt véli, hogy a moszatok eme cso¬ 

portja a Chondritek nagy csoportjából vált ki és nézetének okadatolására azt hozza 

föl, hogy a legelőbb megjelent Conferviták még nagyon is emlékeztetnek a Chon- 

dritekre, a melyek épen akkor, t. i. a harmadkorbau haltak ki, midőn az újonnan 

fellépő Conferviták a fajok nagyobb számával kezdettek szerepelni. Ezek a mo¬ 

szatok rendszertani kétes helyzetüknél fogva stratigraphiai czélokra nem alkalma¬ 

tosak, de figyelmet érdemelnek kőzetaikotó természetük okán, a melyre legelőször 

Cohn hívta fel a figyelmet. E növények a szénsavas vizekből a szénsavat saját 

táplálkozásukra kiválasztják s ily módon a szénsavas meszet leülepedésre kénysze¬ 

rítik. Ily módon magyarázta ki Cohn E. a római Campagnában tömegesen előfor¬ 

duló travertin, Ludwig R. a Rajna vidékén előforduló mészpadok, Jentzsch pedig 

a szászországi diluviumban található lőszbábok nagy részének keletkezését. 

2. Dr. Schafarzik Ferencz A földrengési bizottság eddigi (1882. évi) működésé¬ 

ről tett jelentést. (Előterjesztése a legközelebbi füzetek egyikében fog megjelenni.) 

3. Kalecsinszky Sándor : Egy yölniczbányai chalkopyrit mennyiségi elemzésé¬ 

nek eredményeit mutatta be. (L. a jelen füzet 55-ik lapján.) 

4. Dr. Szterényi Hugó : Krassó-szörénymegyei eruptív-kőzetekről. Ó-Sopot és 

Dolnja-Ljubkova községek közt nagyszámú eruptiv-kőzet fordul elő, a melyekből 

Böckh János úr, a m. kir. földtani intézet igazgatója 1880-ik évi fölvételei alkal¬ 

mával nagyobb sorozatot gyűjtött és gyűjteményének egy részét szives volt az elő¬ 

adónak tanúlmányozás és feldolgozás végett átengedni. A Földtani Közlöny 1880. 

évi folyamában megjelent «Szörény megyei eruptív kőzetek» czimü értekezésében 

előadó többek között a Pattasch, Lapusnyisel és Prigor mellett előforduló eruptív 

kőzeteket már mint trachytokat irta volt le, jóllehet biztos korviszonyuk nem volt 

megállapítható ; hanem petrographiai indokok mellett főtámpontúl szolgáltak az 

Almás harmadkori medenczéjében, nevezetesen pedig a Slatinik völgyben, eredeti 

helyen talált biotitos trachyltufák. Ez a körülmény már akkoriban arra a sejte¬ 

lemre adott okot, hogy idővel talán ezen a vidéken kisebb-nagvobb kibbukkanások 

a trachytok fő tömegének feltalálására fognak vezetni. Ez a sejtelem Böckh igaz¬ 

gató úrnak még ugyanazon évi (1880) felvételei alkalmával beteljesült. 0 ugyanis 

Ó Sopottól délre gneiszban több mint egy mérföldnyi hosszaságban azideig 

tökéletesen ismeretlen krétakorú lerakodást fedezett föl, melyet több helyen 

eruptív kőzetek törnek keresztül; ezeknek korviszonya tehát nyilvánvaló, azaz a 

kitörés a harmadkorban következhetett be, még pedig a földpát chronologiai jelen- 
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tőségét is tekintetbe véve, talán nem is a legalsó harmadkorban, s így ezek a kő¬ 

zetek trachytoknak tekintendők. Az egyes kitöréseket összekötve, majdnem egye¬ 

nes vonalat, kapunk, melynek éjszaki folytatásába esnek a fentebb már említett 

trachytok, valamint a dr. Posevitz által Bánia és Gerbovetz vidékéről tonalitnak, 

illetőleg az előadó által dioritnak megbatározott kőzetek. A diorit elnevezés akko¬ 

riban nagyon is igazolva volt, minthogy korviszonyairól csak annyit tudtunk, 

hogy kristályos palákban és gneiszban ülnek s így közel esett a régibb eredet 

gondolata. Szemcsés kifejlődésük, valamint ásvány-associatiójuk legközelebb a 

diorit csoportjába helyezte e kőzeteket. Déli folytatásukat képezik Dolnja-Ljubkova 

felé az Oravicza-völgy mindkét oldalán a gneiszban fellépő kitörések, melyek leg- 

alsóbbjairól dr. Tietze bécsi geolog 1872-ben tett említést és a honnan az előadó 

maga is gyűjtött a múlt nyáron anyagot. 

Az Ó-Sopot s Dolnja-Ljubkova közötti területen összesen vagy 4-7 kisebb- 

nagyobb eruptiót számlálhatni. Ezek anyagra nézve, helybeli jelentőségű eltéré¬ 

sektől eltekintve, mind megegyezők. Földpátjuk kivétel nélkül Andesin-Labradorit 

s a többi elegyrészek fellépése szerint az összes vizsgált kőzetek három csoportba 

oszthatók : 1. Biotit-Andesin-Kvarcz-Trachyt; 2. Biotit-Amphibol-Andesin-Kvarcz- 

Trachyt, Augit tartalommal vagy anélkül; 3. Amphibol Andesin-Kvarcz Tracliyt 

Angit tál vagy anélkül. Fokozatos átmenetek is léteznek egyikből a másikba. 

Kiemelendő a földpátnál annak gyönyörű zónás szerkezete; az amphibolnál pe¬ 

dig az igen érdekes ikerképződések, melyek ily szépen s változatosan más kőzetnél 

még alig ismeretesek. Végre ezen normál állapotú trachytokkal kapcsolatban a 

Pojana Santzáról egy typusos zöldkő-módosulatot ír le az előadó. 

5. Az előadásokat megelőzőleg jelentette a titkár, hogy a rendes tagok 

sorába leendő fölvételre hatan ajánltatnak: 

Dr. Ilosvay Lajos, műegyetemi helyettes tacár Budapesten ; ajánlja 

dr. Pethő Gyula. — Kocsis József, végzett tanárjelölt Budapesten ; ajánlja 

dr. Schafarzik Ferencz. — Loczka József, a m. nemz. muzeum ásványtári osz¬ 

tályának segédőre (vegyésze) Budapesten ; ajánlja Lőczy Lajos. — Dr. Pillitz 

Vilmos, műegyetemi magántanár Budapesten ; ajánlja dr. Wartha Vincze. — 

Redl Gusztáv, rajztanár Tapolczán ; ajánlja dr. Schafarzik Ferencz. — Törzs 

Kálmán, gyógyszerész Szikszón; ajánlja dr. Pf.thö Gyula. Mind a hatan egyhan¬ 

gúlag megválasztattak. 

n. szakülés 1883. február 7-én. 

Elnök: Szabó József. 

1. Dr. Szabó József: Amerika első Nummulitjeiről. Eddigelé kénytelenek 

voltunk azt mondani, hogy Észak-Amerikában Nummulitek nem fordulnak elő, 

mert az időnként Nummuliteknek mondott kövületek mind Orbitoideknek bizo¬ 

nyultak. A dolog azonban megváltozott. Philadelphiában létem alatt az ottani 

természettudományi Akadémiában találkoztam a miskolczi születésű Heilprin 

ÁNGELó-val, a geológia tanárával, ki engem azzal a hírrel lepett meg, hogy ő 
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valódi Nummulitot határozott meg Florida nyugati partjairól beküldött fehér 

morzsalékos mészkőben. Példányokat mutatott, de sőt kérésemre adott is belőlök 

néhányat, a melyeket ezennel van szerencsém bemutatni. 

Visszatérésem után meghatározásának eredményét kinyomatta s egy külön 

példányt abból meg is küldött. „On the Occurence of Nummulitic deposits in Florida 

and the Association of Nummulites with a Fresli-Water Fauna” by Angelo Heilprin. 

Philadelphia 1882. 

A Nummulit-példány igen jó állapotban van, a kamarák keresztmetszete 

tisztán kivehető, de mivel valóságos Nummulitokkal nem hasonlíthatta össze, 

csak annyit mond, hogy a pyreneusi eoczén némely fajához közel áll és általában 

a Nummulites plicatae csoportjába tartozik, de hogy új faj-e vagy sem, azt határo¬ 

zottan nem mondhatja ki. Egyelőre tehát ajánlatosabbnak tartja Nummulites \Vill- 

coxi-nak elnevezni. 

Reményiem, hogy Hantken úr, kire különösen gondoltam, midőn e példá¬ 

nyokat kértem, a kivánt tájékozást e részben meg fogja adni. 

Megjegyzendő még erről a Nummulitről, hogy az fiatalabb, különösen plic- 

czénnek tartható édesvízi kagylókkal fordul elő, annak tehát régibb, de eddig fel 

nem talált rétegéből kellett kiválnia, mely Florida nyugati partján a tenger színe 

alatt terülhet el, a hullámok alatt kiszabadulván, fölebb tolatott és összekeveredett 

az oda mosott felső édesvízi puhányokkal, a melyek plioczénkoriaknak tartatnak. 

2. Inkey Béla : A nagyági glauch-képzödményekről. Előadó megismerteti a 

nagyági bányákban előforduló breccia-teléreket, a melyeket ott a bányászok 

glauch-nak neveznek. A legkülönbözőbb vastagságú és igen szabálytalan hálózatot 

képező hasadékokat feketésszürke kemény agyagnemű alapanyag, a mellékkőzet¬ 

nek számos szögletes töredékeivel tölti be. A glauchok mind a zöldkő-tracliyton, 

mind a közbeékelt üledékes harmadkori kőzeteken keresztültörtek ; az ércztelérek- 

nél azonban minden esetben régiebbek. A mellékkőzethez és az érczteléivkhez való 

viszonyuk, valamint töredékeik minősége sok érdekes vonatkozást mutat, melyek¬ 

nek gondos megfigyelése a bányaművelésre nézve is bír jelentőséggel. A nagyági 

glauch hal azonos a verespataki glanvm, nemkülönben előfordul Zdraholcz, Ruda- 

bánya, Vulhoi és Offenbánya bányáiban. Dr. Hofmann Nagybánya vidékén, ú. m. 

Ivapnik, Felsőbánya, Turcz és Bikkszád bányahelyeken talált valóságos glauchot, 

dr. Tietze Emil pedig Tenka bányában, Szerbiában. 

Az irodalom többször említi a glauchot, p. o. Grimm, Cotta, Höfer, 

Pozsepny és Tietze közleményeiben. Keletkezését Höfer, Pozsepny és Tietze 

iparkodtak megmagyarázni; az első eruptiv kőzetnek tekinti, a mi határozottan 

téves; Pozsepny régebben iszapvulkáni működés terményének nézte, újabban 

pedig az angol dowky nevű telérek analógiájára felülről betöltött liasadékoknak 

gondolja; Tietze végre a harzi „Gangthonschiefer”-xe hivatkozván, vetődésfolya¬ 

matokra vezeti vissza a glauch keletkezését. Előadó Pozsepny régibb nézetéhez 

csatlakozik: szerinte a glauch-képződés a nagy trachyt eruptió tektonikai utó¬ 

játéka; a hasadékképződés a megszilárdult új trachythegység fokozatos megülepe- 

désének következménye és az iszapos anyagnak erőszakos benyomulása a talaj¬ 

vizek zavart viszonyai folytán képződő földalatti víz- és iszapmedenczék által 

volna magyarázható. Mindenesetre a glauchok a telérképződésnek egy külön nemét 



TÁRSULATI ÜGYEK. 75 

mutatják, mely valószínűleg még sok vulkáni vidéken lesz kimutatható és mely¬ 

nek megkülönböztetésére a nagyági tájszó alkalmasnak látszik. 

Az előadás egy részlete azon nagyági monographiának, melyet az előadó a 

kir. magy. természettudományi társulat megbízásából írt. A glauch természetéről 

szóló fejtegetéseket számos rajz és kőzetpéldány bemutatásával illusztrálta. 

Dr. Szabó József megjegyzi Inkey előadására, hogy Izland szigetén szin¬ 

tén ismernek hasonló glauchszerű kőzetet, a melynek a létrejöttét azonban ott 

sem lehet átalános csuszamlásnak tulajdonítani, hanem ott is egy olyan vulkáni 

iszapnak felel meg, melynek kitörése az ércztelérek képződését megelőzte. Szabó 

kiemeli továbbá a bemutatott rajzok tanulságos voltát, de szükségesnek tartaná, 

hogy a szóban forgó glauch chemiai és górcsövi úton is megvizsgáltassák. 

Erre Inkey kijelenti, hogy a glauchot górcsövileg már meg is vizsgálta, s 

hogy benne sok agyagos pelyhes folton kívül ép ásványokat, földpátot vagy 

egyebeket nem talált; de igen gyakori benne a mellékkőzetből származó törmelék. 

3. Bernáth József : A Kelenföldön (Buda határában) eszközölt uj föld-fúrá¬ 

sokról. A budapest-pécsi új vasút építése alkalmával a Kelenföldön és ennek 

szomszédságában több helyen kutat fúrtak, hogy a pályaudvar szükségletére és 

legkivált a mozdonyok számára elegendő mennyiségű vizet nyerjenek. Vizet 

bőségesen kaptak ugyan minden kútban, de ez minőségénél fogva nem volt alkal¬ 

matos a mozdonyok táplálására, minthogy jelentékeny kazánkövet hagyott hátra. 

Az első kutat fúrták az indóház udvarán, a másodikat a promontori út mellett, 

a Buda-promontori határárokban ; a harmadikat ugyanazon árokban, de csak 30 

méternyi távolságban a Duna partjától, a negyediket pedig közvetetlenül a Duna 

partján. A fúrás alatt pontosam följegyzett rétegsorozatból — mely főleg agyagból, 

tályagból, ezeknek homokos módosulataiból és kavicsrétegekből áll — kitűnik, 

hogy a rétegek az első fúrástól keletre, azaz a Duna felé dűlnek, innét azonban 

különösen a mélyebbek a harmadik kút felé emelkednek és így egy földalatti 

hátat — egy vízválasztót — alkotnak a keserűvíz medenczéje és. a Duna édesvize 

közt. Ez a körülmény arra utalna, hogy a keserűvízforrások védteríilete egészen 

idáig terjesztessék ki. Végül megjegyzi előadó, hogy kivánatos lenne a fúrási 

próbákat szakember által geológiai szempontból megvizsgáltatni. 

4. Kalecsinszky Sándor : A rozsnyói vasas ásványvíz mennyiségi elemzése. 

(A legközelebbi füzetben egész terjedelmében meg fog jelenni.) 

5. Dr. Pethő Gyula : Néhány őslénytani adat a cserevízi felső krétarétegeket 

illetőleg. Előadó a múlt nyáron Dr. Kocn Antal egyetemi tanár és Szontagh 

Tamás társaságában a Fruska Gora hegységbe tett kirándulását ismertette s 

gyűjtéseiből nehány nevezetes kövületet mutatott be. (Alkalmilag bővebben 

ismerietjük.) 

I. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 JANUÁR 3-ÁN. 

Elnök: Reitz Frigyes. 

A titkár felolvassa ama bizottság veteményes jelentését, mely a múlt 

deczemberi választmányi ülésből azzal a megbízással küldetett ki, hogy a 

Földtani Közlönynek a magyar kir. földtani intézettel közösen leendő kiadá- 
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sára nézve, ezzel kapcsolatban a Földtani Értesítő megszüntetésére, szer¬ 

kesztő bizottság alakítására és az írói tiszteletdíjak életbeléptetésére nézve rész¬ 

letes javaslatot terjeszszen a mai választmányi ülés elé. — A választmány a 

bizottság jelentését átalánosságban elfogadja. A részletekre nézve hosszabb esz¬ 

mecsere fejlődött, melynek folyamán a földtani intézettel kötendő szövetségre 

nézve végleges megállapodás jött létre s elhatároztatott, hogy az ügy fölülvizs- 

gálás és jóváhagyás végett ajánlólag fog a közgyűlés elé terjesztetni. (L. a köz¬ 

gyűlés jegyzőkönyvében a jelen füzet 68-ik lapján.) 

Több folyó ügy elintézése után a titkár előterjeszti a selmeczi Jiókegy esül ettől 

beérkezett iratokat, u. m. a tagok névsorát, három ülés jegyzőkönyvét és az 

1882-ik évi pénztári kimutatást, mely szerint a lefolyt 1882-ik évben bevett a 

fiókegyesület tagsági díjakból 326 frtot. Ebből levonva a kiadásokat (58 frtot), 

marad 1882 végén bevételi többlet 268 frt. Ehhez hozzáadva az 1881. évi pénz¬ 

tári maradékot 214 frtot, a fiókegyesület tiszta pénzkészlete 1882 végén 482 frt. 

- A fiókegyesület 1883-ik évi kiadásokra 68 frt 80 krt irányzott elő, megjegyez¬ 

vén, hogy az előirányzatba a geológiai fölvételekre fordítandó összeg egyelőre 

nincsen fölvéve. — A választmány az előterjesztett adatokat tudomásul veszi, 

de a fiókegyesület ügyében érdemlegesen akkor óhajt tanácskozni, ha Péch Antal 

miniszteri tanácsos úr, a fiókegyesület elnökénea tájékoztató válasza Szabó alel- 

nök úrhoz megérkezik. 

Dr. Schafarzik Ferencz, mint a földrengési bizottság előadója a szakidé 

sen tett jelentés kiegészítéséül előterjeszti a bizottság múlt évi számadásait, 

melyekből kitűnik, hogy a M. tud. Akadémia matliematikai és természettudo¬ 

mányi bizottságától átvett 300 frt 1882 folytán kevés híján kiadatott. A maradék 

31 frt 10 kr., a mely összeg az idénre már kiutalványozott 150 írttal együtt, 

tehát mindössze 181 frt 10 kr., képezi a bizottságnak jelenlegi pénzkészletét. 

II. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 JANUÁR 21-ÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

A választmány legnagyobbrészt a január 24-én tartandó közgyűlés ügyei¬ 

vel és előkészítésével foglalkozott s több folyóügyet intézett el. 

Elnök bemutatta Péch Antal miniszteri tanácsos úrnak a selmeczi fiók¬ 

egyesület ügyében hozzá intézett levelét, mely részletes felvilágosítást ad a fiók¬ 

egyesület működéséről és maga elé tűzött feladatáról. — Örvendetes tudomásul 

vétetik s a fiókegyesület fentartása a jövő évre is ajánltatni fog a közgyűlésnek. 

A titkár előterjeszti, hogy a selmeczi fiókegyesület 1883-ra kiiencz tagot 

ajánl megválasztásra, a kik : Faller Károly, bányásziskolai tanár, Nickl János, 

akadémiai segédtanár, Chlavacsek Kornél, k. bányatiszt, Rákóczy Samu, k. b. 

mérnöksegéd, Gianone Virgil, Muzsnay Ferencz, Fischer Samu, Glasel Nándor, 

Hoffmann Richard, bányászakadémiai hallgatók Selmeczbányán. 

Mindannyian egyhangúlag megválasztatnak, megjegyezvén, hogy az új 

tagok okleveleinek a díja bekérendő és továbbá, hogy olyan tagok, a kik az anya¬ 

társulatnak nem tagjai, a fiókegyesület névsorában nem szerepelhetnek. 

Végül elhatározza a választmány, hogy a Földtani Közlöny egy-egy évi 

folyamának előfizetési ára ezentúl 5 frt legyen. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA 

1883 január 3-ikán. 

Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag választási évét jelenti. — A társulati 
tisztviselők nevei vastagabb betűkkel vaunak nyomatva. — A selmeczi fiókegyesület tagjainak 
neve csillaggal * van megjelölve. 

Pártfogó. 

Galanthai lierczeg Eszterházy Miklós, Budapest 1856. 

Tiszteleti tagok. 

Almásy Móricz gróf, Becs 1850. Heer Osvald, Zürich 1872. 
Geringer Károly báró, Becs 1850. Stache Guido, Bécs 1880. 
Hauer Ferencz lovag, Bécs 1867. Stur Dénes, Bécs 1872. 

Tliun Leó gróf, Bécs 1850. 

Pártoló tagok. 

Budapest főváros, 1881. Kőszénbánya- és téglagyár-társulat, Bu- 
Első cs. kir. szabad, dunagözliajózási dapest 1872. 

társulat, Budapest és Pécs 1873. dr. Sclivarcz Gyula, Budapest 1864. 

Alapitó 

Hantken Miksa pruduiki lovag, Buda¬ 
pest lé 60. 

Kállay Béni, Bécs 1859. 
Podmaniczky János báró, Cs.-Keresztül- 

1851. 

tagok. 

Rónay Jáczint, Pozsony 1876. 
Salgó-Tarjáni kőszénbánya-rósz vénytár - 

sulat, Budapest 1872. 
Magyar kir. tengerészeti hatóság, Fiume 

1876. 

Levelező tagok. 

Beszédes Kámán, Konstantinájioly 1874. Majláth Béla, Budapest 1873. 
dr. Herbicb Ferencz, Kolozsvár 1876. Müller Károly, Villány 1875. 
Korniss Emil gróf, Budapest 1880. Széllé Zsigmond, Dunaföldvár 1882. 

Rendes 

dr. Abt Antal, Kolozsvár 1876. 
dr. Arányi Lajos Budapest 1861. 

Baczonyi Albert, Kassa 1874. 
Balló Mátyás, Budapest 1874. 

5 Báthory Nándor, Budapest 1875. 
Belházy János, Budapest 1867. 
Benes Gyula, Kis-Terenne 1867. 
Berecz Antal, Budapest 1866. 
Berger Henrik, Berszászka 1882. 

io Bernáth József, Budapest 1864. 
*Bertalan Miklós, Szélakna 1880. 
Botbár Dániel, Pozsony 1866. 
Böckh János válaszmányi tag, Buda¬ 

pest 1868. 
*Breznyik János, Selmecz 1876. 

15 *Broszmann Jenő, Szélakna 1878. 
Bruck Ferencz, Újvidék 1874. 

tagok. 

Bruimann Vilmos, választmányi tag, 
Budapest 1870. 

Brzorád Rezső, Mogyorós 1867. 
Buda Adám, Reá 1867. 

20 Buday József, Bodos 1878. 
Bugyis András, Ungvár 1874. 
Burány János, Esztergom 1870. 
Búza János, Sárospatak 1872. 

dr. Cliyzer Kornél, S.-A.-Ujliely 1879. 
25 Csató János, Nagy-Enyed 1867. 

:;:Cseh Lajos, Selmecz 1871. 
Cseh László (Szentkatolnai), Vajda-Hu- 

nyad 1882. 
Cserev Lukács Adolf, Székesfehérvár 

1881. 
Cserni Béla, Gyulafehérvár 1875. 

3o Csernyus Andor, Pécs 1872. 
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Czanyuga József, pénztárnok, Buda- n 
pest 1850. 

Dávid Vilmos, Budapest 1866. 
De-Adda Sándor, Akua-Szlatina 1867. 
Defrance Károly, Antwerpen 1878. 
Derzsi K. Ferencz, Székely-Udvarkel’ 

1879. 
Déchy Mór, Budapest 1875. 
dr. Dékány Ha'kel. Kecskemét 1867. 
Dérer Mihály, Rónicz 1S74. 
Déry Mihály, Budapest 1871. 
Dier Lajos, Turterehes 1876. 
Dietz Sándor, Budapest 1877. 
Dobay Vilmos, Dobsina 1866. 
Dubszky Ferencz, Csongrád-Sándorfalva 

1882. 
dr. Duka Tivadar, London 1882. 
dr. Dulácska Géza, Budapest 1882. 
Duma György, Budapest 1S72. 

Ebergónyi Kálmán, Verespatak 1880. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés Buda¬ 

pest 1872. 
Egger Samu, Budapest. 1856. 
dr. Eissen Ede, Budapst 1874. 
Eötvös Lóránd báró, Budapest 1867. 
Éber Nándor, Budapest 1868. 

Faith Mátyás, Budapest 1880. 
Farbaky István, Selmecz 1871. 

dr. Farkas János, Székesfehérvár 1874. 
Farkas Róbert, Budapest 1876. 
Fauser Antal, Budapest 1851. 
Fillinger Károly, Budapest 1871. 
dr. Fischer Samu, Budapest 1874. 
Franzenau Ágoston, Budapest 1877. 
Frivaldszky János, Budapest 1853. 
dr. Fuchs Tivadar, Bécs 1879. 

dr. Gallik Géza, Kassa 1878. 
Gerenday Antal, Budapest 1867. 
Gesell János, Budapest 1872. 
*Gesell Sándor, Selmecz 1871. 
Ghyczy Géza, Budapest 1868. 
Gliyczy Kálmán, Kis-Igmánd 1866. 
Gianone Adolf, Miskolcz 1878. 
Gikitsch Szvetozár, Belgrád 1881. 
Glanzer Gyula, Szabolcs 1874. 
^Gólián Károly, Szélakna 1876. 
Gombossy János, Budapest 1872. 
Gothárd Jenő, Herény 1880. 
Göltl Ernő, Gvör-Szt.-Márton 1875. 
Gömöry Sándor Budapest 1868. 
Görgey Lajos, Trebusa 1879. 
Gránzenstein Béla, Badapest 1872, 
Greguss János, Baróth (Erdély) 1872. 

: Gretzmacher Gyula, Szélakna 1880. 
Guckler Győző, Budapest 1878. 

dr. Haág Ödön, Budapest 1881. 
dr. Hajdú Gyula, Nagyvárad 1875. 
Halaváts Gyula, Budapest 1874. 

dr. Hasenfeld Manó, Budapest 1866. 
Hazslinszky Frigyes, Eperjes 1857. 
Hegedűs Sándor, Budapest 1877. 
Hermáim Gusztáv, Márki sfalva 1879. 
Herrich Károly, Budapest 18 i2. 
Hickl József, Trsztena 1876. 
Hnilitska Gyula, Salgótarján 1881. 
dr. Hofmann Alfréd, Orsóvá 1880. 
dr. Hofmann Károly, választmányi 

tag, Budapest 1861 
Hofmann Rafael, Bécs 1867. 

95 dr. Hollósy Jusztinián, Kis-Czell 1869. 
iíj. Horváth Antal, Pécs 1878. 
Hradszky Antal, Szepes-Olaszi 1873. 
Hudoba Gusztáv, Nagybánya 1871. 
Huffuer Tivadar, Nagybánya 1871. 

íoo dr. Hunfalvy János, Budapest 1857. 
Húsz Samu, Moravicza 1867. 
Hültl József, Nagyág 1878. 
Hürsch Ágoston, Budapest 1871. 

dr. Ilosvay Lajos, Budapest 1883. 
íoslnkey Béla, Budapest 1874. 

Inkey László, Szt.-Lőrincz 1877. 
dr. Iszlay József, Budapest 1880. 

Jamnitzky Lipót, Budapest 1877. 
Jendrássik Miksa, Igló 1866. 

no Jermv Gusztáv, Bátor 1873. 
Joób Frigyes, Budapest 1867. 
Joós István, Diósgyőr 1881. 
dr. Jurányi Lajos, Budapest 1879. 

*Kaclielmann Károly, Vichnye 1871. 
115 Kalecsinszky Sándor, Budapest 1882. 

Kacskovies Sándor, Mocsolád 1876. 
Kail Béla, Körmöcz 1876. 
dr. Kanka Károly, Pozsony 1851. 
Kaufmann Kamilló, Zágráb 1866. 

120 Keller Emil, Vág-CJjhely 1864. 
dr. Kézmárszky Tivadar, Budapest 1874. 
Kilián Frigyes, Budapest 1880. 
Klein Gyula, Budapest 1873. 
Ivnöpfler Gyula, Nagyág 1873. 

125 dr. Koch Antal, Kolozsvár 1866. 
Kocli Ferencz, Kolozsvár 1875. 
Kocsis János, Budapest 1883. 
Kókán János, Budapest 1873. 
Korizmics László, Budapest 1853. 

130 Kossuch János, Budapest 1880. 
Kovács Gyula, Nádasd 1876. 
Kozocsa Tivadar, Budapest 1874. 
dr. Krászonyi József, Nyir-Bakta 1880. 
Krecsarevics Márk, Újvidék 1878. 

135 Kremnitzky Jakab, Verespatak 1876. 
*Kremnitzky Ottó, Selmecz 1879. 
dr. Krenner József Sándor, választ¬ 

mányi tag, Budapest 1864. 
Krivány János, Arad 1877. 
dr. Kubácska Hugó, Körmöcz 1872. 

uo dr. Kuncz Adolf, Szombathely 1880. 
Kuncz Péter, Budapest 1S68. 
"'Kuntzl Gábor, Selmecz 1880. 
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Kunz Béla, Budapest 1878 

Lakner Ambro, Csorna 1873, 
i45 Leding Sándor, Nagybánya 1875. 

Legeza Viktor, Budapest 1874. 
Leutner Károly, Budapest 1867. 
dr. Lészay László, Szászváros 1867. 
Lévay Istváu Lajos, Alsó-Meczenczóf 

1878. 
ir,u Liedermann Józef, Munkács 1875. 

;Liszkay Gusztáv, Selmecz 1874. 
Loczka József, Budapest 1883. 
Lóczy Lajos, választmányi tag, Buda 

pest 1874. 
Lojka Hugó, Budapest 1875. 

i55 Lukács László, Budapest 1882. 
dr. Lutter Nándor, Budapest 1867. 

Maas Bernliárd, Pécs 1882. 
dr. Madarász Gyula, Budapest 1880. 
Maderspacli Livius, Miskolcz 1875. 

ieo Makay Ágoston, Budapest 1880. 
dr. Markó László, Miskolcz 1882. 
Markos György, Kassa 1873. 
Matyasovszky Jakab, választmány 

tag, Budapest 1872. 
dr. Mácsay István, Zajecsár (Szerbia) 

dr. Perényi József, Budapest 1878. 
dr. Pethő Gyula, első titkár, Buda¬ 

pest 1873. 
Petricskó Jenő, Beszterczebánya 1875. 
Petrogalli József, Beszterczebánya 1876. 

200 Péter János, Pécs 1875. 
Ptiszter Károly, Budapest 1869. 
dr. Pillitz Vilmos, Budapest 1883. 
*Platzer Ferencz, Selmecz 1871. 
Pozsepny Ferencz, Pribram 1871. 

2j5 dr. Posevitz Tivadar, Teweh (Borneo) 
1877. 

Posner Károly Lajos, Budapest 1866. 
*Pöschl Ede, Selmecz 1871. 
Preuszner József, Budapest 1867. 
Prély István Budapest 1854. 

210 dr. Primics György, Kolozsvár 1880. 
Priviczki Ede, Aranyidka 1880. 
Probstner Arthur, Budapest 1879. 
Prugberger József, Nagybánya 1866. 
Puskás József, Selmecz 1879. 

2i5 Radvánszky Béla báró, Vadna 1880. 
Redl Gusztáv, Tapolcza 1883. 

i Reitz Frigyes, tiszteletbeli elnök, Bu¬ 
dapest 1864. 

*Reitzner Miksa, Selmecz 1874. 
1867. 

les Márka Gergely, Anina 1879. 
Márkus Ágoston, M.-Sziget 1S67. 
dr. Mártonfy Lajos, Samosujvár 1880. 
Meczner Vendel, Budapest 1S67. 
Medgyesi Béla, Kolozsvár 1880. 

Rennert Gyula, Budapest 1875. 
220 Reuter Károly, Stajerlak 1882. 

*Ricliter Gusztáv, Selmecz 1879. 
Rieger János, Sebesliely 1867. 
Rocli Gyula, Budapest 1 SS 1. 
dr. Rómer Flóris, Nagyvárad 1860. 

no Mednyánszky Dénes báró, Rakovicz 1851.225 Roth Lajos, Telegdi, választmányi 
Medveczky Árpád, Budapest 1856 

■ Mészáros Gyula, Selmecz 1881. 
Miháldy István, Bakony-Szt.-Láczló 1872, 
Mikó Béla, Nagybánya 1871. 

i75Mikolay László, Igló 1875. 
Milkovics Zsigmond, Szt.-Mihály 1866.220 Rybár István, Budapest 1871. 
Molnár Károly, Székely-Udvarhely 1874. 
Molnár Nándor, Budapest 1877. 
MunteanJ. Hol? (előbb Uj-Moldova)1878. 

i8o Muslay Sándor, Budapett 1877. 

tag, Budapest 1870. 
dr. Rotli Samu, Lőcse 1S74. 
Rózsa János, Budapest 1880. 
dr. Rózsay József, Budapest 1880. 
Ruffiny Jenő, Dobsina 1872. 

dr. Nagy Károly, Abrudbánya 1879. 
Nagy László, Budapest 1880. 
dr. Nendtvich Károly (Cserkúti), Bu .lapest 

1850. 
Neubauer Ferencz, Igló 1872. 

les Niki Mihály, Budapest 1872. 
Nyulassy Antal, Párkány 1869. 

Okolicsányi Béla, Rónaszék 1875. 
Ölberg Gusztáv, Abrudbánya 1867. 

Parragh Gedeon, Kecskmét 1873. 
iso Paszlavszky József, Budapest 1873. 

Pálffy Sándor, Arad 1878. 
rálfí'y Samu, Abrudbánya 1S67. 
dr, Pántotsek L. V., Zlatnó 187S. 

’ Pécli Antal, Selmecz 1867. 
US Pejacsevics János gróf, Budapest 1877. 

Safcsák Gyula, Dernő 1879. 
Sajólielyi Frigyes, Budapest 1871. 
dr. Sárkány Miklós, Bakonybél 1869. 
dr. Schafarzik Ferencz, másodtitkár, 

Budapest 1875. 
235 Scliedl Arnulf, Esztergom 1877. 

*Schelle Róbert, Selmecz 1876. 
dr. Schenek István, Selmecz 1871. 
Schlachta Lajos, Budapest 1880. 
Schmidt Sándor, válaszmányi tag, 

Strassburg in E. 1876. 
240 Sclmeider Gusztáv, Szomolnok 1872. 

*Schréder Rezső, Selmecz 1875. 
Schröckstein Ferencz, Becs 1867. 
dr. Schulek Vilmos, Budapest 1875. 
Scliuller Alajos, Budapest 1874. 

245 Schwar,z Gyula, Moravicza 1881. 
:'dr. Sclrwartz Ottó, Selmecz 1871. 
*Schwehla Gyula, Hodrusbánya 1880. 
Schwerer János, Pancsova 1877. 
Sebestyén Pál, Budapest 1867. 

o Sebesy Alajos, Szombathely 1873. 
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Semsey Andor, választmányi tag, 
Budapest 1876. 

Siegmeth Károly, S.-A.-Ujlu ly 1879. 
Siehmon Adolf, Budapest 1§74. 
Somssich Pál, Budapest 1877. 

255 Splényi Béla báró, választmányi tag 
Budapest 1874. 

dr. Staub Móricz, 
Budapest 1868. 

Steinhaus Gyula, Feistricz (Stiria) 1871. 
Stepán Miksa, Petrozsény 1872. 
Süssner Ferencz, Radna 1869. 

26o dr. Szabó István (Csátlii), Miskolcz 1882. 
dr. Szabó József, elnök, Budapest 

1850. 
Szabó Samu, Kolozsvár 1855. 
Szakács István, Kecskemét 1873. 
Szatmáry Béla, Nagybánya 1869. 

265 Szauer Arnold, Budapest 1880. 
Szegedy István, Hermány 1880. 
dr. Szelényi Lajos, Tápió-Szele 1866. 
Szentgyögyj Elek, Kolozsvár 1874. 
Szécskay István, Budapest 1874. 

270 Szikszay Lajos, Nagyfalu 1878. 
*Szilniczky Jakab, Selmecz 1871. 
Szlávi k Dániel, Budapest 1866. 
Szontagk Andor, Csetuek 1880. 
Szontagh Tamás, Budapest 1879. 

275 dr. Szterényi Hugó, Újpest 1879. 

Takács Lajos, Gesztely 1882. 
Tesckler György, Körmöcz 1875. 
Téglás Gábor, Déva 1872. 
*dr. Téry Ödön, Stefultó 1878. 

2ro Themák Ede, Temesvár 1869. 
:|"Tirscher József, Szélakna 1880. 
*Titze József, Szélakna 1880. 
Torma Zsófia, Szászváros 1867. 

Törzs Kálmán, Szikszó 1883. 
285 Tóth Ágoston, Gmunden 1868. 

dr. Török Aurél, Budapest 1882. 
dr. Török József, Debreczen 1859. 
Tretyák János Selmecz 1874. 

Szepes-Igló 1875. 
Szászka 1880. 

Válya Miklós, Budapest 1876. 
Várady Gyula, Oravicza 1881. 
Vécsey József báró, Budapest 1868. 
"'Veress József, Selmecz 1867. 

295 Waldherr József, Versecz 1880. 
dr. Wágaer Dániel, Budapest 1850. 

. *Wágner József, Selmecz 1881. 
Wágne'r Vilmos, Budapest 1881. 
dr. Wartha Vmcze, választmányi tag, 

Budapest 1868. 
3oo Wein János, Budapest 1867. 

Wein Károly, Késmárk 1878. 
Weisz Bernát Ferencz, Budapest 1866. 
Weisz Tádé, Zalatna 1867. 
dr. Weninger László, Budapest 1880. 

305 Wettstein Antal, Budapest 1866. 
*Wieszner Adolf (bányaigazgató) Selmecz 

1870. 
*Wieszner Adolf (b.-kémlő), Selmecz 

1880. 
*Winkler Benő, Selmecz 1867. 
Wittinger János, Budapest 1875. 

310 Zemlinszky Rezső, Salgó-Tarján 1866. 
Zsedényi Öttó, Körmöczbánya 1880. 
Zsigmondy Béla, Budapest 1871. 
Zsigmondy Vilmos, aleluök, Buda¬ 

pest 1866. 

Valk vits Antal, 
választmányi tag, 290 Varga Vilmos, 

Iskolák, intézetek és egyesületek: 

Aradi állaini főiskola 1880. Miskolczi református főgymnasium 1880" 
315 Egri Ó-Kaszinó 1876. Nadrági vasipar-társulat igazgatósága 

Esztergom város tanácsa 1873. 1882. 
Fehértemplomi állami gymnasium 1880. Nagyági m. k. és társbánya-műhivatal 
Gyulafehérvári nagy-gymnasium könyv- 1879. 

tára 1881. 325 *Selmeczbánya város tanácsa 1875. 
Iglói evangélikus főgymnasium könyv- "‘Bányász és erdész-akadémiai ifjúsági 

tára 1873. egyesület, Selmecz 1876. 
320 Iglói felsőmagyarországi bánya-polgár- Szászvárosi református gymnasium 1875. 

ság 1866. ' 328 Szombathelyi premontrei főgymnasium 
Kecskeméti református főiskola 1873. 1880. 

Ezek szerint a magyarhoni Földtani Társulatnak 1883 január 3-ikán 
van: 1 pártfogója, 7 tiszteleti, 4 pártoló, G alapító, G levelező és 328 ren¬ 
des tagja. 
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THE FIRST MINING EXPOSITTON IN THE II. S. OF AMERICA 

AT HENYER, COLORADO. 

By Dr. J. Szabó, 

PrOFESSOR AT THE UnIVERSITY OF BUDAPEST. 

(Read in tlie session of the liungarian geological Society. October 25. 18S2.) 

After landing in N.-York (on tlie 17 ofjuly 18821 my first step was 

to make tlie programm of my travels in the U. States; and seeing the 

anouncement of a national mining and industrial Exposition about to be 

lield at Denver, I determined to go there, in order to see the mineral 

resources of the pacific mining states and territories, wliich were to be 

hrought together in a manner never yet seen in those distant regions botli 

as regards the different qualities an the great quantity of the ores and 

minerals of the numberless mines represented there. 

The area of the rniniog districts comprising besides Colorado the 

state of California and the territories of Wyoming Dakota Montana Wa- 

shington Orégon Nevada Utah Arizona New-Mexico and even the far distant 

Alaska, is nearly one tkird of the whole area of the Union. Somé of the 

mineral veins known here belong to the ricliest ever mentioned in the mi¬ 

ning records of the whole world, nothwith stand ing t hat this branche of 

industry is comparatwely very young and consequently still far from having 

atteined its full developement. 

From Washington I went across the continent as far as San Fran¬ 

cisco, where I had the opportunity of seeing in the State Museum a small 

collection both mineralogical and geological of the mining districts in 

qnestion, so that I was enabled to get a generál idéa of the objects to be 

seen at tlie exposition. It was particularly important to become aquainted 

with the rocks and ores of California, since this State had declined sending 

anything to Denver. 

From San Francisco I went to Virginia City (Nevada), in order to 

investigate the trachytic rocks of that renowned district and see somé of 

6 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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the mines of the Comstoek lode or its vicinity. Having returned to Eeno 

and írom there passed on to Cheyenne, I leit the shorfcest route to the 

East, and turnéd south to Denver, where I arrived on the 14‘th of aug. 

1882. M . Cross of the geological survey and Mr. Hillebrand the state 

chemist were so kind, as nőt only to show me the collections of the Colo¬ 

rado rocks and somé interesting minerals, bút alsó to aecompany me to 

the exposition. 

This enterprise was projected and has been carried forward by the 

Capital and energy of priváté mén; it has received no aid írom the State. 

The exposition will prohably be a permanent one. 

The building is a substantial structure of ahout the height of a two 

story house and consisting of brick glass and iron. It is in the form of a 

cross, its longer dimensions lying from nortli to south. The south wing 

contains the minerals and ores, somé of them of many hundred pounds of 

weight. Besides the minerals there were exhibited blocks of salt from dried 

salt lakes, in a manner calculated to show the thikness of the bed, and 

samples of coal chiefly from Colorado. 

The Nortli wing contained somé machines used in mining, bút this 

part was nőt yet c-ompleted at the time of my visít. 

In the shorter wings were placed the agricultural and indust.iial pro- 

ducts; while on the galleries somé objects of art were to be seen. There was 

no catalogue to be had, and so I was obliged merely to view the objects 

exhibited, and provided with labels or notices. In most cases the exliibitors 

themselves were so kind as to give us further particulars. 

The telluric ores attracted my attention more than all otkers. Being 

acquented with their mode of occurence in Transylvania, it was highly 

interesting fór me to see the rocks and associated minerals of the american 

ores, as far as they were represented at the exposition. The names given 

by Haidinger and imported by Dana, are used by the American miners 

much more systematically than by our workmen and mining engineers in 

Nagyág and Offenbánya, who employ their own trivial names (Schrifterz, 

Bláttererz, Bláttertellur, Weisstellur, Weiss-Sylvan, Gelberz, gelbe Sylvan, 

gelbe Beiche, graue Beiehe etc.) while the miner of Colorado uses the 

names of Nagyágite Svlvanite Petzite etc. 

I have nőt seen the american Nagyágite and Sylvanite either at the 

exposition or in the collections of the American Museums, in such well 

defined crystalline forms as the similar species of Offenbánya and Nagyág, 

and even the metallic Tellurium is fór the greatest part mixed with somé 

other telluric compound, so that it is less pure and less casily determinable 

than the Facebay specimens. 

The telluric minerals occur in Colorado C-alifornia and I tah, bút the 

specimens exhibited were all from the Boulder-County, Colorado, where 
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somé of the veins are said to be wide and continuous, and to yield mucii 

more tban our very interesting mines in Transylvania. The district, where 

the principal mines are situated, lies hetween Magnólia on the soutli, and 

Ballarat on the north, comprising a space of 1 3 miles in length and 3 miles 

in width. Somé telluric minerals have alsó been recently found in the San 

Juan district. 

The species Petzite and Sylvanite are of the most frequent occurence, 

while the Coloradoite is the most uncommon 

I had the opportunity of buying the following american telluric 

minerals: 

1. Natívc tellurium, found in several mines (Boulder County), on my 

specimen somé native Cfold is visible. The rock is a vein-quartzite, 

while the native Tellurium of Facebay (near Zalathna) occurs in 

the fissures and cavities of the Carpathian Sandstone accompained very 

often by small crystals of Pyrite in such a manner, that the center of the 

fissure is fiiled with native Tellurium in highly lamellar masses or in small 

tin white crystals coating the cavities of the Tellurium őre; while the gra¬ 

nulál- quartzite surrounding the Tellurium is impregnated with crystals of 

Pyrite of an anterior date of formation. The Facebay locality has nőt been 

worked fór many years, and the spare specimens of tliis are very expeu- 

sive; while the american species is easily accessible, and according to 

Genth a mass of 25 pounds was once found, in one of the mines. 

(John Gay). 

The metál lic Tellurium is very interesting as an object fór a syste- 

matical collection, bút is of no practical use. In America the Tellurium as 

the constituent element of the telluric ores is left to escape. In Hungary 

tolerablv great masses of it were previously extracted írom the compounds 

fór scientific purposes, bút the dernand fór it is so exiguous, that they were 

obliged. to give up its extraction. 

Lionite seems to be a peculiar kind of an impure Tellurium, quite 

peculiar to the Mount Lion mine, Colorado. 

2. Altaite in well formed crystals, the combination of octahedron 

and hexahedron. It is found in several mines (Cold Spring, Síidé, Bed 

Cloud etc.) in the Boulder Co. The rock is a vein-quartzite. The telluric 

lead is nőt known in Transylvania. 

3. Sylvanite, the gold and silver telluride is one of the most valuable 

ores. One specimen is a pseudomorph of gold after Silvanite. The. 

outlines of the original Sylvanite are still visible, bút the substance 

has undergone a Chemical change: the tellurium has been carried 

away and the Gold remained in a very porous state. The locality is 

Boulder Co, bút the mine is no longer worked. Another specimen was 

a roasted Sylvanite contained in a quartzite vein (Báron mine, Dolina, 

6* 
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Boulder Co.). In tbis state it shows remarkably well how rich in Gold 

an őre may be, which appears at first Bight to contain, only somé 

grey spots. By high temperature the Gold is forced out of tke cavities, and 

expands over tlio surface of the quartz, forming globules or crystallized 

masses, in a similar way as that, in which the phenomenon known under 

the germán term «das Spratzen des Silbers» takes piacé on tho surface of 

the Silver-cake after having been freed from lead by cupellation. 

4. Hessitc (Síidé mine), this silver telluride occurs in nearly tin wliite 

lamellar masses, accomj)anied by Pyrite and crystals of secundary quartz 

of the same age. The rock is highly quartzose in a grey calcedonic state, 

bút containing grains of felspar, which are almost entirely converted intő 

white kaolin in a manner that the kind of rock is nőt determinable macros- 

copicallv. 

Professor Keenner. keeper of the mineralogical department in the 

National Museum (Budapest) gave a description (1879) of the Silvertellu- 

ride of Botes (half way between Vöröspatak and Zalathna in Transylvania, 

S. E. of Hungary) which is very well crystallised, the crystallisation of 

which beeing isometric, differs from Hessite (rhombic). About 10 good 

specimens have been secured fór the collection of the Museum at Buda¬ 

pest. An aggregate of fine crystals, having the height of 14, and the width 

of 7 centm. it the most splendid specimen of that locality, and has been 

presented to it by Mr. Semsey. Becke (Vienna) found a triclinic form with 

isometric habitus, bút according to prof. Krenner probably on less perfect 

crystals than those, which were at his disposal. 

The specimen of the Silvertelluride of Botes and of Altai (Savodinsko 

mine) have the same colour and lustre, the Colorado specimens, seem to 

differ a little, they are somewhat brighter. 

In the mines of the Botes (Jacob and Anne mine) this is the only 

telluric őre known till now. On the surface of the crystals native Gold is 

sometimes met with, bút as associated minerals Pyrite Chalcopyrite and 

secondary Adularia are to be observed. 

5. Petzite the Silvergold telluride of Nagyág was determined at Buda¬ 

pest (1843) by the able chemist Petz, who followed the method, and used 

the apparátus of Plattner, in the management of which he was a master. 

It is a Hessite in which a part of the Silver is replaced by Gold. In Ame¬ 

rica this is often met with, while in Transylvania it is as a distinct species 

nőt very well distinguishable from the Sylvanite, bút is included in the 

generál name of this latter mineral, the external characters as well as 

the mode of occurrence beyng nearly the same. 

6. Nagyágite (Inter Óceán mine). The mineral given to me under 

this name has the lamellar structure of the lead goldtelluride of Nagyág, 

bút differs from this in colour, being considerably brighter, so that it may 
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in this respect, be placed between Hessite and Nagyágite. It probably 

differs írom ours in its composition tvo. The rock is a veinquartzite, nearly 

pure Horestone. 

Specimens of telluric ores which are mixtures of diíferent telluric 

minerals were exhibited in great quantities. In somé cases it was possible 

to discern the species; in otliers however tlie mixture was so intimate a 

one, tbat this task proved unsuccessful. Nagyágit occurs with Hessite, 

Altaite with Syivanite etc. 

In Transylvania we alsó find tbe association of telluric ores : Sylva- 

nite with Nagyágite; Syivanite with Petzite, Krennerite etc.; Syivanite with 

beautiful crystals of Tetraedrite ; Nagyágite with very nice crystals of Bour- 

nonite etc. 

Besides the above-named species, the following telluric minerals 

known chiefly by the description of Genth (Philadelphia) must be men- 

tioned. 

7. Calaverite the Goldtelluride, which according to Genth is perhaps 

the same mineral, which the practical miner in Hungary was induced to 

discern under the name of «Gelbe Reiche, Gelberz, Gelb Sylvan», and which 

was called Bunsenine by Krenner after a newer Chemical analysis, a name 

subsequently changed by v. Rath intő Krennerite. The Krennerite is as a 

mineralogical speies better determined ther the Calaverite, because its 

cristalline form is known too, while the cristallization of the Calaverite 

could nőt yet be deciphered. 

8. The Tellurite as oxyde of Tellurium has been observed by Petz 

(1842) as accompanying the native Tellurium of Farebery; bút on the 

5 specimens of the Museum and 4 specimens of the university collection 

(Budapest) it is nőt to be found. Genth has observed it in the cavities of 

the american native Tellurium (Keystone-Smuggler-mine), or as an incru- 

station (John Jay-mine). 

The Ferrotellurite (Fe Te Or) and the Telluropryite, in which one part 

of the Sulfur seems to be replaced by Tellurium are nőt yet sufficiently 

well determined as new mineral species of Colorado. Tliey occur associated 

with native Tellurium and Tellurite (Keystone mine, Magnólia district). It 

is nőt impossible tliat the hungarian Tellurium specimens will furnish 

those combinations too, bút the accompanyig Pyrites has nőt yet been 

analysed. 

9. Coloradoite is the Quicksilvertelluride occurring very rarely in 

several mines of the Ballarat Sunshine and Magnólia districts, bút nőt 

known at all in Hungary. 

It is w'ortk mentioning that the Telluric minerals of Gold and Silver 

are to be found west of the Rocky Mountains, while on the east the telluric 

compound of Bismuth the Tetradymite occur at several points. We have a 
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similar case in Hungay: only one of tlie traehytic groups of Trasylvania 

the Goid and Silver contains compounds of Tellurium, while in tlie other 

three groupes (Rézbánya, Börzsöny and Zsarnócza) the mineral-veins of 

the traehytic rocks contain only the Tetradymite. 

The Bismutlitelluride of Börzsöny (Deutsch-Pilsen), (6 miles north of 

Budapest) contains Silver, and therefore has been named Wehrlite by Dana 

after the Prof. of chemistry at the mining academy of Schemnitz, to wliom 

Science is indebted fór the first (rather imperfect) analysis of this very rare 

mineral. The same has been recently analysed by Sipöcz( 1880), (to whom I 

gave the pure matériái of the splendid sq>echnen of the University-Collec- 

tion) with the following result: Bi 59-47, Ag 4*37, Fe 029, Te 35*47, 

S —, = 99*b0. Sp. G. 8*47. This analysis shows considerably more Silver 

than the old one by Wehkle. 

As regards the rock formation, in which the veins bearing the Telluric 

compounds are to be found in Hungary, it is the Trachyte and especially 

the Biotite Quarztrachyte, therefore the older division of this rock-family 

or sometimes such of the surrounding rocks, in which the fissure containing 

the mineral-vein íinds its continuation. Such a rock is in most cases the 

Carpathian Sandstone. 

In Colorado as well as in Hungary the vein-rock is a grey Quartzite; 

bút all the otter matériái, which I have seen is so much altered, so mucii 

decomposed, that the attempt of deciphiring the mineralogical associa- 

tion cangive only a more or less approximate result. 

The rock specimen from the Inter Óceán mine (Boulder Co.) con¬ 

tains somé glassy quartz grains sometimes with hexagonal outlines, and a 

white felspar which is fór the greatest part friable, bút nőt always witliout 

a hard nucleus, which in the fiamé analysis invariably proved to be the 

potash felspar. A thin section seen through the microscope shows somé 

lew remains of mica with much altered substance, and somé rare grains 

x>f microcline. 

There was anotlier rock from the Síidé mine (Boulder Co.) very simi¬ 

lar to this, bearing Hessite; the felspar of which alsó gave the fiamé reac- 

tions of the potashfelspar. 

The surface rock of the Philadelphia mine is less decomposed, its 

felspar is a potashfelspar fusing with outer bubbles. The thin section 

shows somé very rare scales of brown mica. 

From the two c-haracters of the potashfelspar, namely it being fusible 

to a globule with bubbles on the surface, and exhibiting in polarized light 

the structure of the microline, I may infer, that the rock in question belong 

to the old series of gneissic and granitic formation, because those two cha- 

racters are in the newer eruptive rocks never met with. 

In the geological Atlas of Colorado (Hayden) the whole chain of the 
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Bocky mountains west from Denver is coloured as metamorphic rocks. Nőt 

very far to the west the newer eruptive rocks make their appearance as 

well, as to the east close by to Denver Basalt and extensive beds of rhyo- 

litic tufa beds are to be found. It is therefore probable, that their mass 

has a continuation under the gold-bearing metamorphic rocks, and that 

tliey liave caused the formation of the metallic veins in the older overlying 

surface rocks, wliich may liave occured in the newer tertiary period in the 

Pacific State as well as the case is in Hungary. 

Besides the telluric ores Hornsilver was exhibited in very great más- 

ses. The external features of this are nőt at all attractive, the surface being 

covered by a yelloish ochre, bút it possesses the interesting physical pro- 

perty of being sectile, wliich has been shown by the blade of an axe, ha- 

ving penetrated intő its soft mass fór nearly half its breadth. There was 

exhibited a pyramide, corresponding to a silverblock extracted from the 

cerargyrite in 1 71/a hours from Bobért E. Lee mine, Leadville, Colorado. 

Yalue D. IIS‘500. 

From Utali I saw sandstones with carbonized plants, containing na- 

tive Silver, of wliich the greatest part was condensated on the hlack leaves 

of this sedimentary rock. Te quantity of this extraordinary formation is 

said to he great. 

Arizona exhibited samples of native Silver of the same beauty as 

those, wliich came from Mexico, and a great varietv of copper ores. 

Minerals were exposed hy somé dealers, bút mucii more was seen in 

the curiosity sliops, wliich are very abundant in Denver, and where somé 

american mineral localities are well represented. 

I mention only the granitie formation of the Pike’s Peak mountain, 

where the green Amazonites, as a typical mixture of Microcline and Ortho- 

clase occur. It interested me to see somé of the accompanying minerals 

chiefly in the collection of Mr. Cross. Besides the Álhite, wliich we liave 

in our collections too, I saw large colorless Topazes very similur to those 

from the Ural; together with the Topáz Phenakite is to be found. In one 

Quartz-vein of the Pikes’s Peak gránité Cryolite in imbedded, wliich som- 

times contains bluisli Tliomsenolite, bút Mr. Cross had nőt yet found the 

Pachnolite. In the same district (Eureka tűnnél) the Quartz vein of the 

gránité contains a nest, in wliich beautiful crystals of Zircon with reddisli 

Fluorite and Kaolin are to be found. 

Bút the most interesting miueralogical novelty of the Pike’s Peak are 

the imbedded hexagonal crystals of Tysonite and Bastnásite, the for- 

mer a fluoride of Cerium Lantham and Didym, the latter a produc-t of a 

partfal alteration, the result of taking up somé carbonic acide in order to 

fönn a combination of the íluorides with the carbonates of the same rare 

elements. • 



JAHRESBERICHT DÉR K. UND. GEOLOGISCHEN ANSTALT 

FÜR 1882. 

I. MRECTIONSBERICHT. 

Indem wir aus Anlass dér Jahreswende auf die im Jahre 1882 im 

Leben unserer Anstalt eingetretenen Begebenheiten einen Rückblick wer- 

fen, bietet sich uns ein sehr wechselvolles Bild dar, und kaum gab es seit 

dem Bestande des königl. ungarischen Institutes ein Jahr, das in Bezug 

auf unsere Anstalt so namhafte Geschehnisse, als das eben abgelaufene, 

aufzuweisen bátte. 

Gleicb zu Beginn des Jahres sálién wir den bisherigen Director des 

kön. ung. geologischen Institutes, Herrn Sectionsrath Max Hantken 

v. Prudnik, aus unserem Kreise sebeiden, dér bei dem Umstande, dass Se. 

kaiserl. und apóst, königliclie Majestat mit allerhöchster Entscbliessung 

ddto 9. Januar vorigen Jahres die Errichtung eines besonderen Lebrstubles 

für Paláontologie an dér Budapestéi' Universitát zu genehmigen gerubte, 

zum öffentlichen ordentliclien Professor für diese Lelirkanzel ernannt 

wurde, wahrend gleiclizeitig die Leitung dér Anstalt, anfangs provisorisch, 

spater — zufolge dér Gnade Sr. Majestat — deíinitiv mir übertragen 

wurde. 

In Bezug auf das Beamtenpersonale dér Anstalt ergaben sicb indess 

auch andere Yeránderungen. Als solche ist sogleicb die nocb am 29. Dec. 

1881 erfolgte Vorrückung des Practicanten Julius Halaváts zum Hilfs- 

Geologen zu bezeiebnen, worin dér Betreffende die Anerkennung seiner 

seit dem 1. November 1874 in obiger Eigenschaft bei dér Anstalt entfal- 

teten Tbiitigkeit erblicken mag. Jene Lücken aber, die in dem ohnekin 

geringen Personalstand unserer Anstalt sowobl durcb den nocb im August 

1881 erfolgten Tód unseres unvergesslicben Collégén, des kön. ung. Hilfs- 

geologen Josef Stürzenbaum, als aucb durcb die in Folge eines hart- 

náckigen Fussleidens gleichfalls im J. 1881 auf eigene Bitté erfolgte Ueber- 

setzung des Herrn Johann Kókán zűr Central-Bucbbaltung des kön. ung. 
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Ackerbau-, Industrie- und Handelsministeriums entstanden, wurden im 

abgelaufenen Jahre ebenfalls ausgeíüllt, indem mit Erlass vöm 16. Juli 

1882, Z. 28,239, Sr. Excellenz des damaligen Herrn kön. ung. Ministers für 

Ackerbau, Industrie und Handel, Báron Gábriel Kemény, Dr. Julius Pethő 

zum ersten Hilfsgeologen, Dr. Franz Sghafarzik, Assistent an dér Univer- 

sitat, aber auf die mittlerweile systemisirte dritte Hilfsgeologen-Stelle er- 

nannt wurden. 

Alit aufrichtigcr Ereude begrüssten wir diese neuen, zu schöncn 

Hoffnungen berechtigenden Arbeitsgenossen in unserem Kreise. 

Ausser dér Vermelirung dér Hilfsgeologen-Stellen von zweien auf 

drei, seben wir aber auch in anderer Richtung eine erfreuliche Aenderung. 

Es wurde námlich mit allerköchster Entschliessung Sr. kais. und ap. kön. 

Majestat vöm 26. April des abgelaufenen Jahres die bislierige Kanzlisten- 

Stelle aufgelassen, an Stelle derselben ein Amtsofficials-Posten systemisn-t 

und auf denselben Róbert Farkass ernannt, dér bereits seit 1876 unserer 

Anstalt augehörte. ícb freue mich, dass hiedurch nicht alléin die Agenden 

des Betreffenden sich vermehrten, sondern dass auch seine Bezüge einiger- 

massen aufgebessert wurden. Es wird ibm dies sicherlich eine Aufmun- 

terung sein, da er bei seinen erhöhten Obliegenlieiten jetzt nicht nur die 

Gescliáfte dér Kanzlei dér Anstalt zu führen, sondern auch um die Instand- 

haltung und Führung unserer ziemlich angewachsenen Bibliothek und 

Kartensammlung sich zu bemühen hat. 

Unser Dienerpersonale betreffend, kann ich gleichfalls eine Verbes- 

serung constatiren, da das hohe Ministerium, in Würdigung unserer Lage, 

im Február des verflossenen Jahres zu gestatten geruhte, dass dér Hilfs- 

diener des Institutes liinfort das ganze Jahr hindurch behalten wérdén 

könne, was mit Hinsicht auf das allmalilige Anwachsen des Personals und 

dér Localitaten des Institutes sclion sehr nothwendig war. 

Bevor ich auf die Fachthatigkeit unserer Anstalt iibergehe, muss ich 

noch eines in Bezug auf die materielle Lage dér Mitglieder des kön. ung. 

geologischen Institutes wichtigen Geschehnisses gedenken. leli meine die 

Einfíibrung dér Quinquennal-Zulagen, wodurch ein mehrjáhriger Wunsch 

sich uns erfüllte; aber die Anerkennung an sich sclion, die wir in dér Er- 

íullung dieser Bitté für unser bislieriges Wirken sehen dürfen, verpÜichtet, 

uns zu tiefem Danke unserem erlauchten Herrn und König, dem ungari- 

schen Reichstage und all’ jenen Kreisen gegenüber, die diese Einfülirung 

planten und ermöglichten. 

Diene uns diese Anerkennung als Sporn, damit wir auch weiterhin 

für die Durchführung dér grossen und schweren Aufgabe, die das Land 

uns vorgesteckt, unsere ganze Kralt einsetzen. 

Auf unsere Fachthatigkeit übergehend, sind an erster Htelle hier die 

geologischen Landesaufnahmen zu erwahnen. 
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In dér abgelaufenen Aufnakms-Campagne nakmen schon sámmtliche 

Geologen des kön. ung. geolog. Institutes an dér Durchforschung und Car- 

tirang des ungarisch-siebenbürgischen Grenzgebirges tbeii. Die Aufnahme 

dieses Gebirgszuges wurde zwar von den Geologen dér Anstalt schon in 

den vorhergebenden Jahren in dem Maasse begonnen, als sie ihre Aufgabe 

in dem von dér Donau, Drau und dér österreichiscken Grenze umschlosse- 

nen Landestheile vollendeten, doch sind erst jetzt die gesammten Kráfte hier 

concentrirt, da wir auf dem erwáhnten Gebiete am rechten Donau-Ufer 

auch die im Leitha-Gebirge nocli zurückgebliebene kleine Aufgabe durch 

einen Theil dér heurigen Wirksamkeit des Sections-Geologen L. v. Roth 

gelöst seben. 

Eine nicht weniger gewicbtige Aufgabe, als in den Comitaten am 

rechten Donau-L'fer, erwartete unsere Geologen auf dem neuen Aufnahms- 

gebiete, wo die Complicirtheit dér geologischen Verháltnisse, sowie die 

natürlichen Schwierigkeiten, mit denen mán auf einem grossen Tlieile des 

Gebietes zu kámpfen hat, im Interessé dér Sache nur ejn schrittweises 

Vorgehen gestatten. 

Wer die Schwierigkeiten kennt, mit denen die geologisclie Aufnahme 

eines Landes verbunden ist, dér wird die im abgelaufenen Jahre entwickelte 

Thátigkeit unserer Geologen siclierlich zu würdigen wissen. Da die Auf¬ 

nahme des in Rede stehenden Grenzgebirges bereits in den vorhergegan- 

genen Jahren,u. zw. sozusagen an den beiden Eiulpunkten desselben, be- 

gonnen wurde, so bildeten sicdi zwei Centren dér Thátigkeit aus. 

Indem ich es fúr überaus wünschenswertli, ja nothwendig Iliéit, dass 

die einmal in gewisser Richtung begonnenen Aufnahmen consequent fort- 

gesetzt werden, u. zw. möglichst durch dieselben Kráfte, die auch die Auf¬ 

nahme dér benachbarten, mit dem neuen Arbeitsgebiet verwandte Aus- 

bilduug zeigenden Gegend vollfükrten, sah ich bei Zusammenstellung des 

Aufnahmsplanes für das verfiossene Jahr die Sommeraufgabe dér Anstalts- 

Mitglieder scharf umschrieben, námlich derart, dass dieselben die an zwei 

Punkten des ungarisch-siebenbürgischen Grenzgebirges begonnenen geolo¬ 

gischen Aufnahmen ununterbrochen fortsetzen. 

Dieses proiionirte ich auch dem hőben Ministerium, das meinen 

Antrag acceptirte, demzufolge wir die Geologen dér Anstalt in zwei Sec^ 

tionen, einer nördlichen und südlichen, arbeiten sálién. Mitglieder dér 

nördlichen oder ersten Aufnahms-Section waren Dr. Carl Hofmann, kön. 

ung. Chefgeolog, zugleich Sectionsleiter, ferner Jac. v. Matyasovszky, kön, 

ung. Sectionsgeolog und Dr. Ant. Koch, ordentliclier Professor für Minera- 

logie und Geologie an dér Universitát zu Klausenburg. 

Ich kann meine Freude darüber nicht verhehlen, dass jenes geringe 

Geldopfer, welches das hőbe kön. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie 

und Handel auf meinen Antrag zu bewilligen gerulite, es ermöglichte, dass 
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Dr. Anton Koch, den wir bereits bei den Aufnahmen dér Jalire 1S6S—69 

zu unseren Streitern z áh len konnten, wálirend semer zweimonatlichen 

Ferienzeit nun wieder Schulter an Schulter mit uns arbeitete. 

leli halté es für einen grossen Yortheil, dass es gelang, die Arbeits- 

kraft und Erfahrung unseres geebrten Faehgenossen zu verwerthen, na- 

mentlicli im Interessé dér Siebenbürger Detailaufnalimen, die das Institut 

bei dieser Gelegenlieit fortsetzte, dock glaube ich andererseits, dass die 

Tlieilnalime an den systematisclien Landesaufnalimen auch jenem Leln-- 

stuhl illír zum Yortheile gereiellen kann, den unser geehrter Freund aus- 

füllt. Daruin würde ich aus beiden Gesichtspunkten wünschen, dass seine 

neuerdings begonnene Mitwirkuug auch fernerhin möglich sei. 

In dér südlichen oder zweiten Aufnalmis-Section, an dérén Arbeiten, 

soweit dies meine anderweitigen Directionsagenden gestatteten, ich auch 

persönlicli theilnahm, wirkten dér Sections Geologe Ludw. Eoth v. Telegd, 

naclidem er bis Mitte Juli seine im Leitha-Gebirge nocli restirende Aufgabe 

beendigt liatte, — und dér Hilfsgeologe Julius Halaváts. 

Ein Theil des heurigen Arbeitsgebietes dér ersten Section ist auf den 

Blattern M«, Ni und N7 dér Generalstabs-Uebersiclitskarte ersiclitlich ge- 

macht, und zwar so, dass wálirend Chefgeologe Dr. Hofmann innerlialb del¬ 

in geologischer Hinsicht complicirten Sectionsblatter Ne und N7 das Blatt 

48 49 48 
, den südöstlichen Tlieil von , sowie den westlichen Theil von und 

-L L 
49 

LI 
dér Blattéi- 1 : 28,80(1 geologisch aufnalim, und so im Comitate Szat- 

már, namentlich in dér Gegend von Váralja, Butyásza, Nagy-Somkút 

und Farkasaszó seine Untersucliungen durchführte, Sections-Geologe Jac. 

v. Matyasovszky seiuer Aufgabe entsprechend das Blatt Mb aufarbeitete, 

auf dessen nordöstlichen Bánd schon bei den Máramaroser Aufnahmen 

Dr. Hofmann seine Untersucliungen ausgedelmt liatte; dér überwiegende 

Theil des Blattes war indessen bislier unaufgearbeitet geblieben, indem der 

zu unserem Leidwesen so früh verstorbene Stüezenbaxim seinerzeit zwar die 

Untersuchung einzelner Theile dér beregten Gegend in Angriff nahm, in 

dér Durchführung seiner Aufgabe aber durcli seine Todeskranklieit end- 

giltig verliindert wurde. 

Durcli die vorjálirige Wirksamkeit Matyasovszky’s ist die geologische 

Aufnahme des Blattes 1Mb, welches grösstentheils auf Territorien des Szat- 

márer, zum kleineren Theile aber auch auf solclie des Szilágyéi- Comitates 

sicli erstreckt, und unter Anderen die Gegend von Szatmár-Németi, Bor¬ 

ii d, Felső- und Alsó-Berekszó, sowie von Erdőd darstellt, definitiv abge- 

schlossen, so dass die Herausgabe dieses Blattes demnáchst erfolgen kann. 

Durch die vorjálnigen Aufnahmen Hofmann’s und Matysovszicy’s selien 

wir die in neuerer Zeit begonnene geologische Cartirung im Szilágyéi- Cor 
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mitate mit (len selion fríiher ausgefuln’ten Máramaroser Aufnahmen in 

Zusammenhang gebracht. Nach Beendigung dér obigen Aufgabe wandte 

sich J. v. Matyasovszky im Sinne des Aufnalimsplanes nach Síiden, in das 

Thal dér Sebes-Körös, wo er den von Siebenbürgen herwárts fallenden 

54 
Theil (les Blattes v T (1 : 28,800) untersuchte, indem er zugleich auch 

Xij V111 

die Aufnahme dieses dem Biharer Comitate angehörigen Gebietes beendigte. 

Wenn wir diesen Punkt dér Karte unseres Landes ins Auge fassen, 

so finden wir nns, nur Weniges mehr nach Osten, bereits auf siebenbürgi- 

schem Bódén, dem Arbeitsgebiete des dritten Mitgliedes dér I. Aufnahms- 

Section, des Phiiversitats-Professors Dr. Anton Koch. Die Aufgabe dieses 

Herrn bestand in dér Aufnahme dér südlichen Hiilfte dér Generalstabs- 

8 9 
Blátter (1 : 28,800) — —- (westlich), sowie dér Blátter ==—(westlicb), 

V. 1V V, 1V 

welche Arbeit er auch beendigte. 

Das hier aufgenommene Gebiet fiillt nordwestlich von Klausenburg, 

bildet das Terrain des Kolozser Comitates und schliesst síeli aufs engste 

den von dér I. Section bisher studirten Gegenden an, dérén naturgemasse 

Fortsetzung es auch geologisch darstellt. Namentlich reprasentirt es die 

Gegenden von Bánffy-Hunyad, Egeres, Középlak und Nyires. 

Was die erzielten Besultate betrifft, so mögen auch bis dahin, bis 

unsere Geologen im Standé sein werden, die liingere Zeit und viele Vor- 

untersuchungen beanspruchenden detaillirten Arbeiten in dem diesem 

Zwecke dienenden Instituts-Jahrbuche zu veröffentlichen, die diesem Di- 

rections-Berichte angeschlossenen, von den aufnehmenden Geologen, als 

den hiezu competentesten, persönlich zusammengestellten vorláufigen 

Berichte Aufschluss gébén. 

Uebergehend auf die im südlichen Theile des Landes wirkende Sec¬ 

tion, so war hier Julius Halaváts mit dér geologischen Cartirung dér 

Verseczer Gebirgsinsel und dérén Umgebung bescháftigt, und da er unter 

Einern auch die Untersuchung des von dér vorhergegangenen Aufnahms- 

Campagne unaufgearbeitet zurückgebliebenen Theiles des Blattes Kis, d. i. 

dér Gegend von Bavanistye und Mramorák beendigte, so wird die Heraus- 

gabe dieses Blattes zu allgemeinem Gebrauche ebenfalls demnáchst 

geschehen. 

Innerhalb des Blattes K14 führte Herr Halaváts auf den Bláttern 

72 72 72 .71 ,71 

XLl ’ XLIP XLIIP sowie XLII un< XL11I ( 
: 28,800), ebenso auch in dér 

westlichen Hiilfte des zxt Section L14 gehörigen Blattes geologische 

Aufnahmen aus, mithin erstreckte sich seine Thatigkeit wahrend des ab- 

gelaufenen Sommers auf die Comitate Krassó-Szörény, Temes und in 
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geringerem Maasse Torontál, namentlich aber auf die Gegend des erwáhn- 

ten Bavanistye, Mramorák, Nikolince, Versecz, Yaradia, Oravicza, Rakasdia 

und Jám 

Das zweite Mitglied dieser Section, Sections-Geologe Ludwig Roth 

v. Tp:legd, arbeitete zu Beginn dér Aufnahms-Campagne nocdi im Wiesel- 

burger Comitate, in dér Gegend von Sásony (Winden) und Nyúlás (Geoyss), 

hiemit die Aufnahme des Leitha-Gebirges und zugleicli des Wieselburger 

Comitates beendend, da die iibrigen Theile des Uebersichtsblattes Dö be- 

reits in den vorhergehenden Jahren vöm Hilfsgeologen Josef Stürzenbaum 

und in geringerem Maasse von mir selbst aufgearbeitet wurden. 

Um die Mitte Juli schloss er sicli den Krassó-Szörényer Aufnabmen 

an, wo er in dem, das östliche Ende des Almás-Beckens nach Norden be- 

grenzenden, aus krystallinischen Gesteinen gebildeten Gebirge, nördlich 

dér Ortschaften Pattas und Alt-Borloven, namentlich in dér Westhalfte dér 

72 71 
Blatter , —- und arbeitete, indem er dadurch die im südlicheren 

XLY1 XLY1 

Theile des Banater Gebirges schon früher in Elüss gekommenen geologi- 

schen Untersucliungen in nördlicher Richtung fortsetzte. 

Schliesslich muss ich, um ein vollstándig getreues Bild dér bei den 

Landesaufnahmen entwickelten Thátigkeit dér Institutsmitglieder zu gébén, 

auf meine Person übergehen. 

Die Zeit, die mir meine anderweitigen Directions-Agenden gestatte- 

ten, verwendete icli vor Allém darauf, die Mitglieder dér zweiten Aufnalims- 

Section auf ihrem Arbeitsgebiete aufzusuchen und bei geologischen Excur- 

sionen die allenfalls aufgetauchten Schwierigkeiten mit ihnen zu besprechen. 

Die überdies zu meiner Verfügung gebliebene Zeit verwendete ich dazu, 

um innerhalb des Uebersichtsblattes Li», dessen Aufnahme ich bereits in 

den vorhergegangenen Jahren begonnen hatte, die Aufnahme des Blattes 

-JT\T (1 : 28,800) im waldigen Morcseriser Gebirge des Krassó-Szörényer 
X-L V 

Comitates fortzusetzen, mit welcher Arbeit ich im abgelaufenen Jalire in 

nordöstlicher Richtung bis zum Valea Lapusnik vorwárts kam. 

Die Grösse des von den Mitgliedern des kön. ung. geologischen In- 

stitutes im verflossenen Jahre detaillirt geologisch aufgenommenen Gebietes 

betrágt 72*3 D-Meilen = 4160*68 D-Kilometer; hinzugereclmet die seit 

August 1868 nacheinander aufgenommenen 988'99 D-Meilen = 56913'80 

□-Kilométer, von welchen 789-55 D-Meilen = 45436*55 D-Kilometer auf die 

Comitate am rechten Ufer dér Donau, sowie auf die übrigen erganzenden 

Theile dér Umgebungs-Ivarte G7 dér Hauptstadt; ferner 137'04 D-Meilen = 

7886'30 D-Kilometer auf das nördliche Aufnahmsgebiet; 44'16 D-M.= 

2541'29 D-Kmtr. auf das südliche Aufnahmsterrain und schliesslich 

18*24 D-M. = 1049*66 D-Kmtr auf das Zsily-Thal entfallen : so ist die Grösse 
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des mit Ende des Jahres 1882 durch die Mitglieder dér Anstalt aufgenom- 

menen Gebietes 106P29 □ Meilen= 6107D48 □-Kmtr, was gewiss als ein 

schönes Resultat zu betrachten ist. Es ist hiebei zu bemerken, dass in diesel- 

Eláche die im Székler-Land ausgeführten Uebersichts-Anfnahmen nicht in- 

begriffen sind. 

Die Mitglieder dér Anstalt waren auch im abgelaufenen Jahre 

bestrebt, ausser den Arbeiten dér im Zugé befmdlichen Landesaufnahme 

nach Maassgabe ibrer Zeit, bei Lösung von an verschiedenen Pnnkten des 

Landes anfgetauchten Fragen den Betreffenden hilfreich an die Hand 

zu gehen. 

So saben wir den Chefgeologen Dr. Carl Hofmann iiber Auíforderung 

dér Budapester kön. ung. Berghauptmannschaft in Angelegenlieit des 

Schutzgebietes dér Bitterwasser-Quellen mitwirken, ebenso betheiligte sicb 

derselbe in Eolge einer von Seite dér Yorstehung des II. Bezirkes an die 

Anstalt gelangten Ansuchens bei einer Localbesichtigung anlasslich eines 

im Gebiete dér Etauptstadt zueröffnenden Ziegelschlages ; Sections Geologe 

Ludwig Koth v. Telegd hingegen untersuchte im Auftrage dér kön. ung. 

naturwissenschaftliehen Gesellschaft, in Gemeinsebaft mit den Herren 

Dr. Aurél Tökök und Ludwig Lóczy, die bei Ó Ruzsin (Gom. Sáros) befind- 

liebe Holdé in Betreff Spuren des angeblich diluvialen Menschen. 

Sections-Geologe Jacob Matyasovszky reiste iiber Auíforderung des 

Pachters Herrn Nádpataky nach Tapolcza (im Borsodéi-Comitate), um die 

dortige Braunkoble zu besichtigen; ebenso untersu' bte derselbe im Auf- 

trage des bekannten Fabriksbesitzers in Fünfkircben, Wilhelyi Zsolnay, 

das Kaolin Vorkommen bei Dubrinics (im Gom. Ungh) ; in letzter Zeit 

aber wurde derselbe in Eolge des Auftrages des hőben kön. ung. Ministe- 

í’iums für Ackerbau, Gewerbe und Handel von Seite dér Direction dér 

Anstalt mit dér Untersucbung einer im Hofe eines zum Fogaraser Gestüts- 

gute gebörigen Wirthsbauses entdeckten Petroleum-Quelle betraut. 

Icb selbst nabm in Eolge einer Auíforderung des liohen Finanz- 

ministeriums, anlasslicb dér daselbst gepüogenen Beratbungen über berg- 

mannische Angelegenheiten, einmal an dér Beratbung über eine Bohrungs- 

Angelegenheit Tbeil. 

Eerner ertbeilte die kön. ung. geologische Anstalt in zablreicben, in 

den Bereicli dér Geologie einschlagigen Fiillen, auf an dieselbe gericbtete 

Anfragen fachmánnische Aufklarungen, so z. B. dem Prasidium dér Fünf- 

kircbner Handels und Gewerbekammer, ferner Herrn Leopold Iyohn in 

Miskolcz bezüglicli dér auf seinem in Tasádfő (Gom. Bihar) gelegenen 

Besitzthum gesammelten Gestein-Materialien, und noch vielen Anderen. 

Diese Thatsachen beweisen deutlich. dass mán die Existenz und die 

Tbatigkeit dér Anstalt selbst in den entferntesten Gegenden des Landes 

und den verscbiedensten Schicbten dér Gesellschaft bereits kennt und dass 
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(lieses Bekanntsein in ganz normalem Verhaltniss von Jahr zu Jahr 

zunimmt. 

Unsere Thátigkeit ist zwar eine ruhige, gerauschlose, alléin e3 ent- 

spricht dies dér Natúr unserer Bescliáftigung am besten und ist aber meiner 

Ansicht gemáss deshalb nicbt weniger intensiv, wie unter áhnlicben Yer- 

lialtnissen wo anders immer. 

Nach dem Gesagten auf das innere Leben unserer Anstalt über' 

gehend, muss icb vor allém Anderen von unserer Sammlung sprechen, 

welche auf das engste mit dér draussen im Felde geleisteten Arbeit ver- 

kniipft ist, da wir in derselben das gesammte Matériái zusammengetragen 

seben, welches als Docmnent fiir die in unseren Beschreibungen und 

Kartell aufgewiesenen Resultate dient. Hier seben wir die geologischen 

Verhaltnisse unseres Vaterlandes sowohl in petrographischer, als aucli pa- 

laeontologischer Hinsicht reich illustrirt, indem auch die diesbezüglichen 

Anforderungen dér Gewerbe nicht ausser Acht gelassen werden. 

Wer auf das Jahr 1868 zurückdenkt und dicsen Scliatz dér Anstalt 

jetzt beirachtet, kaim niclit umhin, die hier stattgéhabte rapidé Entwick- 

lung zu erkennen. 

In Folge dessen fülűt aucli die Anstalt den Umstand immer empfind- 

licher, dass sie trotz ihres 14V2-jahrigen Bestandes noch immer in einem 

Mietbhause sich kümmerlich durchbringen muss. Mit Sehnsucht erwarten 

wir daher eine je baldigere günstige Lösung diesel’ vitalen Frage dér 

Anstalt, wodurcdi sowohl die Sammlungen, als auch die ziemlich reiche 

und werthvolle Bibliothek und cartographische Sammlung am besten und 

sichersten untergebracht wiirden. Dieselben gégén allé Eventualitáten 

nach Möglichkeit zu bewahren, liegt gewiss gleichmiissig sowohl im Inter¬ 

essé des Landes, als auch in dem dér Wissenschaft. 

Wir rnüssen indessen dankend anerkennen, dass das hohe Ministe- 

rium in Würdigung unserer misslic-hen Lage auch vorderhand bestrebt 

war, dem Mangel an Rauin abzuhelfen, insofern dasselbe zu Anfang des 

verflossenen Jahres die Direction ermachtigte, in Bezugauf die Vermehrung 

elér Localitaten elér Anstalt Unterhandlungen anzuknüpfen. Dieselben wa- 

ren von dem erfreulichen Resultate begleitet, dass die zűr Aufstellung dér 

Sammlungen bestimmten Ziminer durch zwei grosse Saale in einem auf 

dem Hausgrunde des Herrn Anton Zichy durch diesen selbst speciell für 

diesen Zweck erbauten Tract vermehrt wurden, dérén Benützung mit den 

daruit verbundenen Vortheilen wir sc-hon gegenwártig geniessen. 

Im Parterre-Saale des neuen Tractes wird jener Theil dér Sammlun¬ 

gen, welcher Bezug hat auf die durch die kön. ung. geologische Anstalt 

detaillirt aufgenommenen vatérlándischen Gebiete in 8 Pultkiisten zu je 

5 Abtlieilungen und 3 Wandkasten neu geordnet aufgestellt, und was hier 

nicht Platz finden kann, wird fortsetzend in den zwei grossen Zimmern 
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dér altén Localitát in 6 grösseren und kleineren Pultkasten, sowie in 

fi Wandkásten zűr Aufstellung gebracht. 

Ein Theil dér Mitglieder unserer Anstalt beschaftigt sich seit dér 

Heimkekr von den Aufnahmen mit dér zweckmassigeren und den natúr - 

lichen Yerháltnissen besser entsprechenden Aufstellung dér vaterlándischen 

Sammlungen, was in Folge dér Acquisition dér neuen Localitaten möglich 

wurde und es steht nac-h Beendigung dieser Arbeit, die noch bis zum Früh- 

jahr zu erlioffen ist, wohl nichts melír irn Wege, dass die Saale mit den 

Sammlungen dem Publicutn.zur Besichtigung geöffnet werden. 

Unsere phytopalseontologische Sammlung, die in Folge des noch im- 

mer engen Raumes unserer Localitaten vorláufig blos in einem kleineren 

Zimmer untergebracht wurde, erhielt im abgelaufenen Jahre einen erfreu- 

lichen Zuwachs durcli drei Prachtexemplare von Ctenopteris cycadea Brongt. 

gefunden in Somogy (im Baranyaer Com.), die uns durch den Bergbau- 

Besitzer Herrn Ant. IIiegel, dem unsere Anstalt bereits so vieles Schöne 

verdankt, geschenkt wurden. Dieselbe Sammlung erfuhr eine Bereieherung 

durch fossile Pflanzen von Sotzka, sowie auch durch das Ergebniss jem-r 

grösseren Aufsammlungen, die unser interné Mitarbeiter, Pr. Dr. Moritz 

Staub, dem wir auch das Ordnen und die Leitung unserer phytopalaeonto- 

logischen Sammlung zu danken habén, im letzten Sommer in die Gegend 

von Kizbánya (im Szatmárer Com.) unternahm. 

Ferner begann die Anstalt ausser den fúr die Industrie überhaupt 

wichtigen, in ihr Fach einschlágigen Gegenstanden — denen sie schon seit 

ihrern Bestande stets ihre Aufmerksamkeit zuwendete — auch die Zusarn- 

menstellung dér auf dem Gebiete dér Sct. Stefanskrone vorkommenden, 

namentlich in bautechnischer Hinsicht wichtigen Gesteins-Materialien in 

Würfeln á 10 Cm., wodurcli wir auch diese Schatze unseres Yaterlandes 

den sich hiefür Interessirenden entsprechend beleuchtet, vorführen und 

zugiinglich machen wollen. Diese Sammlung nimmt, Dank dér freund- 

lichen Unterstützung, mit welcher die Interessirten unseren diesbezüglichen 

Bestrebungen entgegenkamen, einen erfreulichen AufschwTing. Gewiss 

wird es uns gelingen durch diese Sammlung die Aufmerksamkeit dér sich 

hiefür Interessirenden auf solche Gesteins-Materialien zu lenken, die bis- 

her wenig gekannt oder überhaupt [nicht gehörig gewürdigt wurden, und 

so zűr eventuellen Yerwerthung dieses technisch werthvollen Schatzes auch 

unsererseits nach Möglichkeit beizutragen. 

Im Vorgehenden befasste ich midi mit jenem Theile unseres Mu- 

seums, welcher die geologisclien Yerháltnisse Ungarns illustrirt; sowie 

aber in jedem Zweige dér Wissenschaft, in w^elchem bei dér Untersuchung 

auch dér comparative Weg eingeschlagen werden muss, fúr das entspre- 

chende Vergleichsmaterial zu sorgen ist, so hesass zwar auch unser Institut 

schon seit früherer Zeit diesbezügliche Gegenstande, jedoch gestattete 



DIRECTIONS-BERICHT 97 

unsere pecuniare Lage es nicht, dass grössere Einkáufe — so sehr dieselben 

auch wünschenswerth, jasogar nothwendig erschienen — effectuirt wurden. 

lm vorigen Jalire habén wir indessen auch in diesel- Richtung einen 

grossen Fortschritt zu verzeichnen, und zwar abermals durch die beispiel- 

lose Munificenz jenes hochherzigen Mannes, dér die kön. ung. Anstalt 

bereits öfters unterstützte. Ich meine namlich die Erwerbung dér pracht- 

vollen palaeontologischen Sammlung des ini Jahre 1881 verstorbenen 

Marseiller Professors und berülimten französischen Geologen H. Coquand, 

welche Herr Andor v. Semsey vöm Solme und Érben H. Coquand’s, dem 

in Paris lebenden Maler Herrn Paul Coquand fúr unser Institut ankaufte. 

Herr Andor v. Semsey befasste sich zwar schon bei Lebzeiten Prof. 

H. Coquand’s mit dér Idee des Ankaufes dér ausgezeichneten und in wis- 

senschaftlicher Beziehung iiusserst wertlivollen, damals in musterhafter 

Ordnung gelialtenen Sammlung, auf welche ilm zuerst Universitáts-Pro- 

fessor Dr. Josef Szabó aufmerksam machte, fúr die geologische Anstalt 

Ungarns, doch drángten theilweise dér hohe Preis (3ü,000 Francs), sowie 

auch dér bald darauf erfolgte Tód Coquand'’s die ganze Angelegenheit in 

den Hintergrund, bis dér in Kom lebende Brúder des Verstorbenen im 

Monate September 1881 sich brieflich an Pr. Dr. Szabó wandte und die 

Sammlung neuerdings zum Ivaufe anbot. 

Als Herr Semsey dies vernahm, führte die in seinem Auftrage gepíio- 

gene Correspondenz schliesslich zu dem günstigen Resultate, dass Coquand 

in seinem Briefe v. 8. Febr. 1885 aus Rom erklárte, dass dér Érbe H. Co¬ 

quand’s, Paul C. den von Herrn v. Semsey für die Sammlung angebotenen 

Preis von 15,U00Frcs. acceptire, betreffs welchen Preises wirinFolge dér an 

sehr competenter Stelle gemachten Anfrage wussten, dass damit die frag- 

liclie Sammlung anstandig bezahlt sei. 

Nach dieser günstigen Wendung dér Dinge reisten die Herren Chef- 

Geologe Dr. Carl Hofmann und Sections-Geologe Ludwig Roth v. Telegd, 

denen sich auch dér opferwillige Spender anschloss, nach Marseille, um 

die erwahnte Sammlung zu übernehmen, zu verpacken und zu expediren. 

Unangenehme PTeberraschungen harrten indess unserer Reisenden in 

Marseille, wie dies Herr Dr. Carl Hofmann in dem an die Direction dér 

Anstalt eingesendeten Berichte schilderte. Sie fanden namlich die nocli 

unmittelbar vor dem Tode H. Coquand’s in musterhafter Ordnung befind- 

liche Sammlung, mit Ausnahme weniger Tlieile derselben, in grösster 

Unordnung, wodurcli dér Ueberblick iiber dieselbe sehr erschwert, ja bei- 

nahe unmöglicli wurde. 

Unter diesen Verháltnissen war es wirklich ein grosses Glück, dass 

die Petrefacte fest an Pappendeckelstücke angeklebt wraren, auf welchen 

auch die Bezeichnung derselben und die Eundorte durch Prof. Coquand 

ersichtlich gemacht sind. 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 7 
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Es kostete (len beiden exmittirten Geologen miihsame Arbeit, um 

darüber ins Klare zn korámén, ob sich die ganze ehemalige Sammlung 

Coquand’s noch beisammen befinde, oder ob das, was noch vorhanden ist, 

blos ein mehr oder weniger verstümmelter — wenn auch noch immer 

grossartiger — Theil derselben sei. 

Es ist sowohl im Interessé dér Wissenschaft, als auch aus Pietát für 

den verstorbenen H. Coquand, dér den Wunsch hegte, dass seine 

lung in ihrer Gesammtheit in den Besitz einer öffentlichen Anstalt über- 

gelie, tief zu beklagen, dass unsere Geologen nach einer mühsamen Revi- 

sion zu dér Erkenntniss gelangten, dass die in Kauf befindliche Sammlung 

nicht mebr die ganze ursprüngliche Sammlung Coquand’s sei. Als erfreu- 

liche Tbatsaclie erwáhnte übrigens Hofmann, dass dér Kern dér ursprüng- 

licben Sammlung, namentlich die als Rocumente überaus wertlivollen 

Original-Exemplare grösstentheils vorhanden sind und dass dér fehlende 

Tbeil überhaupt nicht bedeutencl sein könne. 

Unter solchen Umstanden ist es begreiflich, dass P. Coquand den an- 

fangs geforderten Preis selbst herabsetzte und schliesslich in Anbetracht 

dér geánderten ATerháltnisse das durch Herrn v. Semsey gestellte Angebot 

von 8000 Frcs. annalnn, wodurch die noch immer prachtvolle Sammlung 

— Dank dér patriotischen Opferwilligkeit des Herrn Andor v. Semsey, am 

10. Márz 1883 in den Besitz dér kön. ung. geologischen Anstalt iiberging. 

Am 35. April langte die Sammlung, in 34 Kisten sorgfáltig verpackt, in 

Budapest an. 

Die CoQUAND’sclie Sammlung besteht, wie dies bereits Hofmann be- 

richtete, aus folgenden Theilen : 

1. Aus einer aus verschiedenen Formationen stammenden pracht- 

vollen und reichen Brachiopoden- und einer iihnlich zusammengestellten 

schönen Echiniden-Sammlung, in welchen besonders die Kreide-Arten 

reichlich vertreten sind. Diesen Theil dér Sammlung bezeichnet Hof¬ 

mann als intact. 

3. Eine grosse allgemeine stratigraphisch-palaeontologische Samm¬ 

lung, in welcher besonders die Kreide Süd-Frankreichs schön und reichlich 

enthalten ist, aber auch die jurassischen Ablagerungen dieser Gegend sehr 

gut charakterisirt sind. 

3. Eine prachtvolle Serie von Aptien-Arten aus Spanien. 

4. Eine Sammlung von Ostreen aus dér Kreide. 

5. Die algerische Sammlung, in welcher ebenfalls namentlich die 

Kreide hervortritt. 

6. Einzelne, von verschiedenen Localitáten herstammende Exemplare. 

Den Glanzpunkt dér Sammlung bilden jedenfalls die Ki'eide-Petre- 

facten dér mediterránén Provinz Süd-Frankreichs, Spaniens und Algeriens, 

besonders aber die Kreide-Ostreen. Die Vertretung des süd-französischen 
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Jura steht dér Kreide zwar nach, kann aber deshalb noch immer als genü- 

gend reich bezeichnet werden. Am schwáchsten ist das Tertiár vertreten, 

es war aber aucb nieht derjenige Theil dér Sammlung, welcher den Wunsch 

des Besitzes in uns rege werden liess. 

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die Anstalt dern Herrn A. 

von Semsey von den Werken des Prof. Coquand je ein Exemplar, und auch 

mehrere sehr werthvolle Landkarten über einige Theile Frankreichs ver- 

dankt, insoweit sie im Besitze seines Sohnes noch vorráthig waren. 

Die CoQüANü’sche Sammlung ist eine sehr ausgedehnte, siereprásen- 

tirt mehr denn J 0,000 Nummern, mit circa 28,000 Exemplaren. 

Diese Sammlung bestelit ausschliesslieh aus ausgesuchten, durch 

die sorgfáltigen Untersuclmngen Coquand’s ausserordentlich werthvollen 

Stíleken,. darunter zahlreiche Original-Exemplare, und wer da weiss, dass 

die Petrefacte dieser Sammlung zumeist von solchen Terrains stammen, 

die Theile derselben geologischen Provinz sind, in welche auch unser 

Yaterland falit, dér weiss gleichzeitig auch das, welcli ein wichtiges Ver- 

gleichsmateriale hinsichtlich unserer eigenen, insbesondere Kreide-Bildun- 

gen, dadurch in unsere Hauptstadt gelangte; das noch in vieler Beziehung 

seine Zugkraft üben wird nieht nur auf die wissenschaftlichen Kreise unse- 

res Vaterlandes, sondern auch des Auslandes. \ 

Die CoQUANn’sche Sammlung ist gegenwártig schon ausgepackt und 

wurde im grossen Saale des ersten Stockwerkes dér geologischen Anstalt 

untergebracht, wo sie circa 9 dreizeilige Pultkásten und 5 Wandschránke 

ausfiillt. Die Ordnung und zweekmassige Aufstellung derselben wird soeben 

durchgeführt und wurde unter dér Oberleitung des Herrn Dr. Carl Hof- 

mann dem Herrn Dr. Julius Pethő übertragen. 

Einen überaus wichtigen Dienst erwies Herr A. von Semsey durch 

den Ankauf dieses Schatzes, betreffs dér Weiterentwickelung dér Wissen- 

schaft in unserem Yaterlande, und indern er diese classische Sammlung 

dér geologischen Anstalt Ungarns einverleibte, verpHichtete er nieht nur die 

nngarisclien Cfeologen, sondern die ganze ungarische Nation zum verbind- 

lichsten Danke. 

Wir sind übrigens auch Anderen für die Bereicherung dér Sammlun- 

gen unserer Anstalt zu Dank verpÜichtet. Ausser den bereits erwahnten, 

sind es folgende Herren: Johann Bibel, Bauunternehmer in Oravicza, Josef 

Budai, Professor in Bodos (Com. Háromszék), Anton Horváth, Advocat in 

Fünfkirchen, Julius Kálny, röm. kath. Lehrer in Balaton-Főkajár, Gráf 

Khuen in Yajda-Hunyad, Georg Lahner in Fünfkirchen, Ludwig Lóczy in 

Budapest, Josef Richter, Steinmetzmeister in Weisskirchen (Com. Temes), 

Sigismund Schapringer in Fünfkirchen, Anton Sendlein, stádtischer Ober- 

ingenieur in Pressburg, Stephan von Somoskeöy, Adv. in Somoskö (Com. 

Nógrád), Béla Zsigmondy, Ingenieur und Wilhelm Zsigmondy, Reichstags- 

7=:= 
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deputirter in Budapest; ebenso sind wir zu Dank verpflichtet dem mathe- 

mat. und naturwissensckaftlichen permanenten Ausschusse dér lobi. ung. 

Akademie dér Wissensehaften, dér sowokl unserem internen Mitarbeiter 

Herrn B.. Moritz Staub die Aufsammlungen in dér fossilen Flóra zuKiz- 

bánya, als auch dem Anstalts-Mitgliede Herrn Julius Halaváts die 

Ausbeutung des pontisclien Fundortes zu Langenfeld durch materielle Un- 

terstützung ermöglichte, und das dabei erlangte Matériáié dér Sammlung 

dér königl. ung. geol. Anstalt überliess. 

Ein sebr werthvolles Matériáié gewann ferner die Anstalt durch jene 

ohercretaceische palaeontologische Suite, welche seinerzeit Dr. Anton Koch 

in dér Fruska-Gora sammelte, Dr. Julius Pethö im verílossenen Jahre 

durch Aufsammlungen vermehrte, indem er zugleich das Ganzé wissen- 

schaftlich aufarbeitete. Zahlreiche Original-Exemplare gelangten auch bei 

dieser Gelegenheit in unseren Besitz. Auch unserem Collégén Herrn Dr. 

Franz Schafarzik schulden wir Dank, dér beim Eintritte in unsere Anstalt 

nicht mit leeren Handen kam, denn er schenkte unserem Museum jene 

werthvolle petrographische und palaeontologische Sammlung, welche er 

gelegentlich dér in den vorhergehenden Jaliren gemachten Excursionen, 

theils im Cserhát, theils aber in den Umgebungen von Salgótarján, Várgede, 

Losoncz sammelte, als auch eine Suite aquitanischer Fossilien aus dér 

Gegend von Szobb. Unsere Baumaterialien-Sammlung bereicherte er gleich- 

falls mit mehreren Würfeln. 

Ein selír interessantes Oberkiefer-Bruchstück eines Hyotherium von 

dér Grösse des H. Sömmeringi mit den darin sitzenden 3 Molaren und 2 

Prsemolaren aus dér mediterránén Kohlé von Jablanicza (Comitat Krassó- 

Szörény) stammend, gelang es in Folge dér Wachsamkeit des Herrn Julius 

Várady, Bergkommissárs in Oravicza, und des Hilfsgeologen Julius Hala¬ 

váts wenigstens im Kaufwege für die Sammlung unserer Anstalt zu erwer- 

ben. Auf áhnliche Art bereicherten wir auch unsere phytopaheontologische 

Sammlung mit 105 Exemplaren schöner Pfianzen von Sotzka. 

Schliesslich könnte ich nocli viele nützliche Anschaffungen erwáh- 

nen, welche die Anstalt in Folge jener Liberalitát, mit welcher unsere 

Ober-Behörde, das hohe königl. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie 

und Handel die Interessen dér Anstalt förderte, im abgelaufenen Jahre 

machen konnte. 

Wir werden uns hestreben durch eifrige, im Interessé dér Anstalt 

entwickelte Thátigkeit uns dieser Zuvorkommenheit auch fernerhin würdig 

zu erweisen. Wie in den früheren Jahren, so trachteten wir auch im ver- 

llossenen die Angelegenheit des öffentlichen Unterrichtes durch Zusam- 

menstellung von Sammlungen aus unseren Doubletten nach besten Kráf- 

ten zu unterstützen. Eine derartige, den Unterrichtszwecken entsprechende 

Sammlung, bestehend aus 64 Stück Gesteinen aus Ungarn, und 152 Num- 
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mern gleichfalls inlándischer Fossilien wurde dér Staats-Oberrealschule zu 

Kecskemét; eine zweite, gebildet aus 64 inlándischen Gesteinen und 192 

inlándischen Fossilien wurde dem Staats-Obergymnasium zu Fiume gesen- 

det; eine dritte Sammlung aber, für die hauptstádtische bürgerl. Mádchen- 

schule im YIII. Bezirk, wird auf Ansuchen des Directors derselben soeben 

zusammengestellt. 

Áuf unsere Bibliotbek und Kartensammlung übergehend, kann 

ich anfíihren, dass im abgelaufenen Jahre beide durch den mit dérén Fiih- 

riing betrauten Kanzlei-Official Bobért Farkass neu geordnet wurden. 

Es sei hier dem hőben Ministerium I)ank gesagt, dass für das Eihbinden 

dér Bücher und Aufspannen dér Karten auf Leinwand, im verflossenen 

Jahre ein grösserer Betrag als bislier verwendet werden konnte, was nicht 

nur das Gebahren dieser Gegenstánde erleichtert, sondern diese gégén 

verschiedene etwaige Beschádigungen wahrend des Gebrauches aucli am bes¬ 

tén schützt. 

Die Faehbibliothek dér Anstalt enthielt mit Ende December 1881 in 

] 791 Nummern 1 799 Werke, welche 4047 Bánde, respective separate Hefte 

reprásentiren. 

Wahrend des abgelaufenen Jahres vermelirte sich dér Stand dér 

Bibliotbek, lant Bericht des prov. Bibliothekars, um 471 Bánde und 898 

Hefte, so dass derselbe Ende December 1882 im Ganzén: 4518 Bánde 

und 898 Hefte betrug, welche 2132 Werke reprásentiren. 

Audi hier schulden wir vielen Dank sowolil Gesellschaften und An- 

stalten, als aucli Privatpersonen, die entweder durch Einsendung neuer 

Werke, oder aber durch Completirung lückenhafter Serien in unserer Bib- 

liothek, entweder diese, oder unsere Kartensammlung bereicherten. 

Es würde zu weit führen, allé Details anzugeben, deshalb will ich 

unter den Yielen nur die kön. baierische Akademie dér Wissenschaften er- 

wálinen, welche die in unserem Besitze nur unvollstándig vertretene Serie 

ihrer álteren Werke, insoweit dér noch zűr Yerfügung stehende Vorrath es 

gestattete, fást völlig completirte; die k. k. geologische Keichsanstalt hin- 

gegen ergánzte nicht nur die bei uns vorhandenen Lücken ihrer bisher 

lierausgegebenen Werke, sondern sendete auch, als Erwiederung dér von 

uns completirten eigenen Arbeiten, die Separatabdrucke dér in den «Ab- 

handlungen» erschienenen Arbeiten, als auch die Special-Karten dér in 

den Karpathen durcligeführten Aufnahmen, — welche wir bis jetzt leider 

vermissten — und zwar. von Osten bis etwa zum Meridián von Kosenau, 

d. i. 18 Blátter, indem uns gleichzeitig auch die weitere succesive Ergánzung 

dér noch fehlenden Blátter zugesagt wurde. 

Die königl. ung. geologische Anstalt versendet gegenwártig ihre Pub- 

licationen an 65 ungarlándische und 96 auslándische Gesellschaften und 

Anstalten, darunter an 9 inlándische und 95 auslándische im Tauschwege. 
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lm vergangenen Jahre wurde dér Sckriftenaustausch eingeleitet mit 

dem oMusée royal d’liistoire naturelle de Belgique», mit dem «Institute 

of mining and meckanical engineers» in Newcastle, und mit dér «Geogra- 

phische Gesellschaft# in Greifswald. 

Von unseren eigenen Arbeiten erscbienen im abgelaufenen Jahre 

vöm VI. Bande des Jahrbuches das 2-te, 3-te und 4-te Heft sowohl im 

Original-Texte, als auch in dér deutsclien Uebertragung dér «Mittheilun- 

gen». Diese Hefte enthalten Arbeiten von unserem internen Mitarbeiter 

Dr. Moritz Staub (Mediterráné Pflanzen aus dem Baranyaer Comitate, 

VI. 2.), von Herrn Max von Hantken (Das Erdbeben von Agram im Jahre 

1880. VI. 3.) und von unserem Landsmanne Dr. Theodor Posewitz, dér als 

Volontár bei unserer Anstalt arbeitete, gegenwártig aber in Borneo wohnt 

(Unsere geolog. Kenntnisse von Borneo VI. 4.) 
/ 

Mit dér Bedaction des «Evkönyv» war Herr Hilfsgeologe Julius Ha- 

laváts, — mit jener dér «Mittheilungen» Herr Sectionsgeologe Ludwig 

Roth von Telegd b( scháftigt. Von den für die Oeffentlichkeit bestimmten 

Ivarten wurden im Jahre 1S82 2 Blátter vervielfáltigt und erlangen jetzt 

die I. Ausgabe; d. i. Ce = Umgebung von Eisenstadt und Fis = Umgebung 

von Dárda. In Folge jenes glücklichen Umstandes, dass die pecuniáre Lage 

dér Anstalt durch die von dér Gesetzgebung in neuerer Zeit votirte Summe 

bedeutend gebessert wurde, waren wir im Standé, die Anzahl dér Exem- 

plare unserer früheren Kartenausgaben zu vermehren, namentlich die 

Bliitter: Ci, Cs, Ca, 1>7, Es, Eh i;nd G7, wodurch wir in die angenehme 

Lage kamen, jenen in- und auslándischen Corporationen, welcke mit uns 

in gleicher Biehtung arbeiten. die sekr wertlivollen Geschenke erwiedern 

zu können, mit denen sie unsere Kartensammlung schon bislier bereicdier- 

ten. Wir erreichten hiedurcli zugleich auch das, dass die Besultate unserer 

kartographischen Arbeiten, welche ja einen so wesentlichen Theil unserer 

Arbeitskraft absorbiren, in den Besitz auch dér auslándischen Fachkreise 

gelangen, und so dórt am lebhaftesten die Thátigkeit verkünden, welche 

Ungarn auch auf diesem mühsamen Gebiete dér Geologie entfaltet, und 

wahrlich wir können in dieser Hinsicht mit Befriedigung auf jene Aner- 

kennungen blicken, welche wir für die diesbezüglichen Arbeiten den aus¬ 

lándischen Facligenossen schon jetzt verdanken. 

Indem ich meinen Rechenschaftsbericht schliesse, kann ich dies nicht 

thun, ohne vorher nocli im Namen dér Anstalts-Mitglieder unseren ver- 

bindlichsten Dank auszudrücken jenen vaterlándischen Verkehrsanstalten 

gegenüber, welche durch mannigfache Begünstigungen das in den ver- 

schiedenen Tkeilen des Landes bewerkstelligte gemeinnützige Wirken 

unserer Geologen wesentlich unterstützten. 

Zu grossem Danke sind wir verbunden in erster Reilie dem hőben k. 

ung. Communications-Ministerium, dér Direction dér k. ung. Staatsbahnen, 
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dér I. k. k. priv. Donaudampfschifffahrfcs-Gesellschaft, die schon seit Jahren 

unsere Landesanstalt besonders begünstigt; dér Direction dér ung. Nord- 

ostbahn und jener dér österr.-ung. Staatsbahn. Empfangen sie auch auf 

diesem We.e unseren innigsten Dank. 

Budapest, am 20-ten .Januar 1883. 
Die Direction dér k. ung. geologisclien Anstalt: 

JOHANN BÖCKH. 

II. AUFNAHMS-BERICHTE. 

1. BERICHT ÜBER DIE IM SOMMER 1882 IM SÜDÖSTLIOHEN 

THEIDE DES SZATHMÁRER COMITATES AUSGEFÜHRTEN GEO- 

LOGISCHEN SPÉCIALAUFNAHMEN, 

VON 

Dr. Carl Hofmann. 

Anschliessend an rneine vorjáhrigen Aufnahmsarbeiten habé ich 

lieuer die geologisclie Untersuchung des nordwest-siebenbürgischen Grenz- 

gebirgszuges und seiner Umgebung östlich bis an das Ufer des Lápos- 

Flusses, wáhrend dessen nach Norden gerichteten Laufes, und nördlich bis 

an die Verbindung mit meinen alteren Aufnahmen in dér Nagybányáéi- 

Gegend fortgesetzt. Es bewegten sich meine diesjárigen Aufnahmen im síid- 

östlichen Theile des Szathmárer Comitates und zwar lianptsáchlich in dem 

ehemaligen Kővárer Districte. Folgende, nalie den Grenzen gelegene Ort- 

sehaften und Gegenden bezeiehnen das untersuclite Gebiet náher: Oláli- 

Ujfalu, Katalinfalu, das Lápos-Ufer bis in die Gegend von Butyásza, Ivis- 

Buny, Kis-Nyires. Yurvu Cicinoi, Váralja, Fericse, Nagy-Körtvélyes, Török¬ 

falu, Nagy-Somkut und Szélszeg. Nach den Bláttern dér als Basis unserer 

Untersuchungen dienenden Militár-Aufnahmskarte von Ungarn a< sgedrückt 
wurden folgende Blátter, resp. Blattabschnitte geologiscli cartirt: Sect. 48, 

Col. L. ganz ; Sect. 49, Col.L. dér vöm vorigen Jalire zurückgebliebene süd- 

östliche Theil, sowie ungefáhr das östliche Viertel dér Blátter Sect. 48 und 

49, Col. LI. 

Dér südliche Theil des in Rede stehenden Gebietes gehört dem, gröss- 
tentheils aus alltertiáren Ablagerungen gebildeten nordwest-siebenbürgi- 

schen Grenzgebirgszuge, dér nördliche Theil dem niedrigen neogenen 

Hügellande an, welches sich zwischen dem genannten Gebirgszuge und 

dem bei Nagybánya sich erhebenden Trachytgebirge ausdehnt, und in 
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welchem sich dér Szamos- und Lápos-Fluss vereinigen. Die geologischen 

Verháltnisse sind ganz áhnlich jenen, die in dér im vergangenen Jahre 

untersuchten benachbarten Gegend herrschen. 

An dér Zusammensetzung des Gebietes nelimen krystallinische 

Schiefergesteine, obercretaccische, alttertiare und neogene Schicliten, sowie 

diluvialc und all űriedé Flussablagerungen Tlieil; unter diesen ersclieinen 

die alttertiáren und alteren Bildungen nur in dem, dem Grenzgebirgszuge 

angehörenden Gebirgsabscbnitte an dér Oberfláche. 

I. Krystallinische Schiefergesteine. Dieselben treten am östlichen 

Bande ineines Gebietes auf und gehören dér krystallinischen Schieferinsel 

von Preluka an. Letztere, langs ilires südlichen und westlichen Saumes 

von dem Lájmsílusse in einer tief eingeschnittenen, engen, ungangbaren 

Felsschlucht durchwunden, greift mit ilirem westlichen Bande am linken 

Ufer dér Lapos noch in mein aufgenommenes Gebiet herein. Sie bestelit hier 

litngs dér ganzen Ausdehnung dieses Bandes, von dér Míindung dér Lápos- 

schlucht oberhalb Bemete nach Süd bis zum Kisbunyer Thal, bis zu welchem 

ich mit den Untersuchungen in dieser Bichtung vorgedrungen bin, ganz 

vorherrschend aus Glimmerqneiss; vorwiegend steht echter Gneiss an, 

stellenweise entwickeln sichjedoeh durchSinken des Feldspathgehaltes dem 

Glimmerschiefer sich náhernde Gneissvarietáten. Hin und wieder, abernur 

selten und nur in sehr untergeordneten Einlagerungen, tritt auch grünlicher 

Chlorit- und Amphibolgneiss auf, wie namentlich südöstlich von Berkesz- 

pataka am Bücken, auf welchem die Buine Kővár steht, im Butyászaer Thal 

cstlich von Butyásza und im nördlichcn Zweige des Kisbunyer Thales 

nördlich von Kis-Buny. Ferner zeigen sich östlich von Butyásza in dér 

Náhe dér Lápos einige knapp beisammen liegende jiarallele Láger von 

körnigem Kaik im Gneiss eingeschaltet, die wohl auch nur wenig máclitig 

sind, aber im Streichen weiter anlialten. Das bedeutendste dieser Urkalk- 

lager ist mehrere Klafter máchtig; dasselbe streicht gégén Síidwest in das 

Butyászaer Thal und durchschneidet dieses bei einer einsam stehenden 

Mühle. 

Das Gestein ist beli, mittelkörnig, durch dünne, glimmerführende, 

cipollinartige Lagen wohl geschicbtet, in ebenen Tafeln spaltbar.—Dieses 

Yorkommen diirfte auch in technischer Hinsicht einige Aufmerksamkeit 

verdienen ; es scheint zűr Erzeugung von Marmorplatten für Tische, Trep- 

jien etc. geeignet zu sein, und da auch eine Ausfuhr von hier niclit allzu 

schwierig wáre, so könnte es einige Wichtigkeit für die Gegend gewinnen, 

die mit Erwerbsquellen nur sehr stiefmütterlich bedacht ist. 

Die erwáhnten Láger von krystallinischem Kaik scheinen am rechten 

Ufer dér Lápos gégén Nordost weiter fortzusetzen ; wie sie sich zu jenen 

Urkalkvorkommen verhalten, welclie Posepny auf dér geologischen Ueber- 

sichtskarte in dem mittleren und östlichen Tlieile dér Prelukaer Gebirgs- 
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insel ausgeschieden hat, darüber werden die Aufnahmen im künftigen Jalire 

náheren Aufschluss gébén. 

Die Schichten des Krystallinischen streichen an dem untersucbten 

Westrande dér von West nach Őst gestreckten Gebirgsinsel von Preluka 

sebr anhaltend nach Őst Nord-Ost und falién im Allgemeinen etwa 10—30 

Grad nach Nord-Nord-West ein; örtlich, wie in derGegend, \vo die erwáhn- 

ten Urkalklager auftreten, richten sich die Schichten steil auf. 

Die krystallinischen Gesteine dér Prelukaer Gebirgsinsel tauchen gégén 

West ziemlich allmiihlig unter die anscliliessenden, viel jüngeren, deutlich 

sedimentáren Gesteine des Grenzgebirgszuges; in Folge dessen bilden die 

ersteren an dér Westseite dér genannten Gebirgsinsel in den linken Neben- 

zweigen dér Lapos ziemlich weit thalaufwárts die Sohle dér Thaler, wáhrend 

sie auf den trennenden Éheken bis nahe zűr Láposschlucht von den er- 

wáhnten viel jüngeren Sedimentgebilden überdeckt erscheinen. 

Ich erwáhnte bereits in meinem vorjahrigen Berichte, dass sich dér 

alttertiáre Schichtenzug des nordwestsiebenbürgischen Grenzgebirges an 

dér Ostseite dér im verflossenen Jahre untersucliten krystallinischen 

Schieferinsel von Czikó im Grossen zu einem dachen Schichtengewölbe 

zusammenfaltet, dessen dem Gebirgsstreichen conform gégén Ost-Nord-Ost 

gerichtete Axe ungefahr das Dorf Gaura durchschneidet; ich hob weiter 

hervor, dass dieses Schichtengewölbe im Detail durch sehr zahlreiche grös- 

sere oder kleinere Yerwerfungen in eine grosse Zalil von grösseren oder 

kleineren Schollen zerlegt erscheint. Dieses Schichtengewölbe zielit in der- 

selben Richtung und innerlich eben so zerstückelt durch das heuer unter- 

suchte Gebiet zu dér Prelukaer Gebirgsinsel hin, wo es an dérén krystalli- 

nisclie Gesteine anschliesst. Die nördlich zum Szamos- und östlich zum 

Láposfluss eilenden Gewásser habén ein tiefes und weites Thalnetz in die- 

sem Schichtengewölbe ausgehöhlt, so dass in dessen mittleren Theilen die 

hóhérén Schichtengruppen nur mehr in Fetzen auf dér Höhe dér trennen¬ 

den Éheken erhalten geblieben sind. 

Wir habén die oberwáhnten Yerwerfungssprünge gegenwartig schon 

in ausgedehnten Régiónén des Grenzgebü'gszuges verfolgt; dieselben sind in 

Rezug auf das Gebirgsstreichen theils melirLangs-, theilsmehrQuerrupturen. 

Schon jetzt zeigt es sich bei Betrachtung dér Karte sehr augenscheinlich, 

dass diese Rupturen zum grössten Theile bestimmten Hauptstreichungsrich- 

tungen folgen ; ein Theil derselben streicht namlich von Ost-Nord-Ost nach 

West-Süd-West, ein anderer beinahe ost-westlich, ein dritter endlich besitzt 

eine hierauf mehr querende, nordnordöstliche Streichrichtung. Es istnun 

gewiss sehr auífallend und bemerkenswertli, dass just diese namlichen drei 

Hauptriclitungen in dem Streichen deredlen Erzgiinge des benachbarten gros¬ 

sen Nagybányáéi- Trachytrevieres herrschen. Ob liier thatsáclilich ein geneti- 

scherZusammenliangbesteht,darüberkönnen bei dem jetzigenStandé derűn- 
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tersuchungen blos Yermuthungen ausgesprochen werden; eine sicherere 

Grundlage zűr Beantwortung dieser und anderer, die Gebirgstektonik be- 

treffender Fragen wird erst gewonnen werden können, wenn aueb die öst- 

licheren Theile desnordweslsiebenbürgischen Grenzgebirgszuges geologisch 

detaillirt aufgenommen sein werden. Für jetzt wollte ich blos die Aufmerk- 

samkeit auf jenes Verháltniss hinlenken, als einen neuen Factor, welcher 

die Wichtigkeit dér möglichst genauen Kartirung dér erwáhnten Venver- 

fungen erhöht. 

II. Obere Kreide. lm inedianen Theile des oberwáhnten Schichten- 

gewölbes, an dessen tiefst aufgesclilossenen Punkten, in dér Náhe dér Lá- 

posschlucht bei Buttyásza, dann weiter südwestlich im Gauraer Thal, bei 

den südlichsten Háusern von Gaura, stiessich auf ein in dér Gegendbisher 

unbekanntes, bemerkenswerthes Yorkommen von mesozoischen Ablagerun- 

gen, námlich auf, ihren Fossilien naeh, zweifellos obercretaceische Schichten. 

Dieselben treten wohl an beiden Orten nur in ráumlich sehr geringer Aus- 

dehnung zu Tagé aus und sind aucli in paláontologischer Hinsicht nur dürftig 

ausgestattet; indessen ist das Yorkommen versteinerungsführender Kreide- 

schichten in dieser Gegend, nalie dem Hauptzuge dér Karpathen, überhaupt 

schon von Wichtigkeit und einer besonderen Beachtung werth. 

Die in llede stehenden Kreideschichten streichen bei Butyásza nördlich 

vöm Dorfe in mehreren linken Nebengriiben dér Láposschlucht zu Tagé 

aus; dieselben ruhen liier in flacher Neigungzwischen denkrystallinischen 

Schiefern des Westsaumes dér Prelukaer Gebirgsinsel im Liegenden und 

dem tiefsten Gliede des alttertiaren Schiclitenzuges, dér Gruppé dér eocánen 

unteren bunten Thone, Sandsteine und Conglomerate im Hangenden. Im 

Gauraer Thale, wo sie ebenfalls unter den letzteren Eocánschichten empor- 

tauchen, bilden sie die tiefsten aufgesclilossenen Ablagerungen. Mán durch- 

schreitet dieses letztere Kreidevorkommen, wenn maii von Kis-Nyires auf 

dér Landstrasse nach Gaura geht. Die Kreideschichten treten an dicsem 

Orte in dér südlichen Hall’te des Scliichtengewölbes auf; sie fallen nach 

Süd-West ein. Sie beginnen bei dér Yereinigung des Valia Móri und des 

Yáraljaer Tliales an die Oberfláche zu treten, bilden eine Strecke langtlial- 

abwárts den Fuss dér Thalgehauge, bis sie bei den ersten Hiiusern von 

Gaura durch eine dér mehrerwáhnten Langsverwerfungen in jener Richtung 

plötzlich von dér Oberfláche verschwinden. 

Die inBesprechung stehenden Kreideschichten besitzen petrographisch 

den Habitus dér Karpathensandstein-Bildungen: sie bestehen aus dunkel- 

grauen, unter dér Einwirkung dér Atmosphárilien leicht zerfallenden, 

glimmerreichen, mehr-weniger sandigen, schiefrigen Tlionen und ebenfalls 

viel Glimmer führenden, festeren, helleren, sandigen Mérgein und Kalk- 

sandsteinen; die letzteren Gesteine bilden tlieils regelmássige Bánke, theils 

im glimmerreichen Thon eingebettete, regellose, kleinere oder grössere lin- 
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senförmige Einlagerungen. Alléin die vorkommenden Rudisten verleihen 

unseren Kreideschichten paláontologisch den Charakter dér südeuro- 

páischen Kreidebildungen. 

lm Allgémeinen sind unsere Kreidevorkonnnnisse leider an Fossilien 

sehr arm, nur bei Buttyásza, knapp am krystallinischen Grenzgebirge, 

íükren sie Rudisten etwas háufiger; dieselben lassen sich jedoch nur schwer 

aus dem testen Gesteine herauslösen und sind aucli überdies sclion in die- 

sem in mehr-weniger fragmentarem, stark erodirtem Zustande enthalten, 

so dass es schwer bált, von ilmen zu náherer Bestimmung brauchbares Ma¬ 

tériái zu erhalten. Meist findet mán nur Bruchstücke, an welchen ausser 

dér für die echten Rudisten charakteristischen gitterförmigen Structur dér 

áusseren Schalenschichte kaum viel mehr zu ersehenist. Indessen gelanges 

mir dennocli wenigstens ein besseres Exemplar zu erhalten, welches ich 

náher untersuchen konnte. Dieses Stílek besteht aus mehreren verwachsenen 

Individuen eines Radioliten (im Sinne Bayle’s), welcher mit einer leiten- 

den Fönn eines bestimmten Horizontes dér südfranzösischen Turonkreide, 

mit dem Badiolites cormi-pastoris, Desm. sp. entweder identisch ist, oder 

mindestens einer dieser sehr nahe stehenden unddann neuen Art angeliört. 

Unser Exemplar zeigt áusserlich und, nacli dem angefertigten Querschnitt 

dér Unterklappe, auch innerlicli die wiclitigsten Merkmale dér angezogenen 

französischen Fönn, nur scheint die Lángsberippung auí dem dominirenden 

Tlieile dér Aussenschale, so weit dies nacli unserem bereits stark erodirten 

Stück beurtheilt werden Lann, etwas dichter zu sein, als bei dér französi¬ 

schen Art. Vorláufig, ehe ich über mehr und besseres Matériáié nicht ver- 

füge, kann ich unsere Fönn nur mit dér Bezeichnung Radiolitrs cfr. cornu- 

pastoris, Desm. sp. anfüliren. 

Ausserdem fand ich in den Kreideschichten meines heurigen Gebietes 

nocli Reste einer grossen, mit sehr Aachen concentrischen Faltén versehe- 

nen Inoceramus sp., sowie von einigen anderen Mollusken und von einem 

Echiniden; sie lassen sich jedoch zum grösseren Theile kaum náher be- 

stimmen. 

Nacli diesen Funden unterliegt es keinem Zweifel, dass die erörterten 

Kreideschichten mit den Gosauschichten jedenfalls sehr nahe gleichen Al- 

ters sind. Auch petrographisch erinnern sie sehr an die Gosauschichten, die 

in den weiter südlich gelegenen Tlieilen Ost-Ungarns und Südwest-Sieben- 

bürgens bekannt sind, und zu welchen auch die in dem südlichen Tlieile 

des nordwest-siebenbürgischen Grenzgebirges bei Zilah auf den krystallini- 

schen Schiefern ganz isolirt auftretenden, winzigen Kreideparzellen nacli 

dér charakteristischen Gesellschaft ihrer Hippuriten ganz zweifellos gehören. 

Indessen stimmen die Fossilien unseres heuer beobacliteten Kreidevorkom- 

mens, so viel ich bis jetzt ersehe, mit den Gosauformen nicht überein. 

Wáhrend die Zilaher Kreidepartien die bezeichnenden Hippuriten dér 
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Gosauschichten und des südfranzösischen Proveneiens (Bayle’s 4. Rudisten- 

horizonte) in grosser Menge fiiliren, scheint die einzige náher bestimmbare 

Rudistenart unseres neuen Kreidevorkommens, Radiolites cfr. cornu-pas- 

toris, auf ein etwas tieferes geologisches Niveau hinzuweisen, da die vergli- 

chenefranzösiscbe Art bekanntlicb eine dér charakterischesten Formen des 

südfranzösischen Angoumien’s (Bayle’s 3. Rudistenhorizont) darstellt. 

III. Eocan und Oligocan. Dér grösste Theil des lieuer untersuchten 

Abschnittes des nordwestsiebenbürgiscben Grenzgebirgszuges wird aus dér 

selír mannigfaltig gegliederten alttertiáren Schichtenreihe dieses Gebirgs- 

zuges zusammengesetzt. Diese Schichtenreihe zielit im Grossen in ganz 

ahnlicher Ausbildung an die Ostgrenze meines Gebietes, wie sie in dem be- 

nachbarten, im vorigen Jahre aufgenommenen Gebirgsabschnitte aufwies. 

Sie bestelit auch liier aus denselben, regelmassig aufeinanderfolgenden For- 

mationsgliedern, namlich von untén nach aufwarts : 

1) Untere eocane hantén Thone, Sandsteine und Conglomerate, plump 

gescliichtet, olme Fossilien, die Fortsetzung dér im Szamosdurchbruche be1 

Zsibó in grosser Máchtigkeit aufgeschlossenen untersten Schichtengruppe 

des nordwestsiebenbürgischen Eocans ; vielleicht schon Untereocán. Darüber 

folgt eine sicher dem Mitteleocan (Párisién) angehörende Schichtengruppe 

mit zahlreichen marinen Fossilien, namlich : 

2) dér ohere Theil dér Rákóczi/-Gruppé, mit dér Nummul. perforata- 

Schichte an dér Basis und oben mit dem Rákóczysandstein endigend. Dér 

schon in meinem vorjahrigen Berichte erwahnte Einfluss starkerer Strö- 

mungen und für das organische Leben ungünstiger Bedingungen wahrend 

dér Ablagerung dieser Schichtengruppe, macht sich in dér iiusseren, randli- 

clien Region des untersuchten Grenzgebirgsabsclmittes dominirender gel- 

tend ; er betrifft zumal auch die beiden begrenzenden Localborizonte, wo- 

durch die Abgrenzung dér Schichtengruppe nach abwarts und aufwarts dórt 

schwierig und örtlich unsicher wird. Dér untere Nummulitenhorizont ver- 

schwindetin dieser Region, und ebenso wird auch dér Rákóczysandstein in 

grösseren Strecken sehr undeutlich; östlich dagegen, in dér Gegend von 

Butyásza und Kis-Buny, gestaltet sich derselbe wieder kalkreicher, führt 

zahlreich Miliolideen und náhert sich mehr dér, dem oberen eocánen Grob- 

kalk áhnlichen Beschaffenlieit, welche dieser Horizont in dem südlichen 

Theile des Grenzgebirgszuges und bei Klausenburg aufweist. Es lásst dies 

entnehmen, dass diese grobkalkartige Ausbildung eigentlich die nor¬ 

male Ausbildung dieses Localhorizontes im nordwest-siebenbürgischen 

Eocan sei. 

3) Turhiiczaer Schichten, in dér námlichen geánderten Beschaffenheit, 

aus i>lumi5en fossilleeren Thonen und gröblichen Sandsteinen bestehend, 

wie in dem angrenzenden vorjahrigen Gebiete. 

4) Klausenhurger GrobkaIkgruppe, untén stárker sandig, oben reiner 
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mérgeiig und kaikig, durch seine gewöhnlichen Possilien ebenfalls nocli als 

Mitteleocan charakterisirt. 

5) Das mediterráné Niveau von Priabona, oder das Bartonien, ist 

durch den über den Klausenburger Gro bkalkschichten folgenden Numviul. 

intermedia-Mergel reprásentirt. Er besteht aus weicherem schiefrigem Thon- 

mergel wechselnd mit festeren Kalkmergelbiinken. Dieser obere eocane 

Nummulitenhorizont ist in dem grösseren Theile meines diesjáhrigen Grenz- 

gebirgsgebietes nur schwach entwickelt und verschwindet endlich im nörd- 

licben áusseren Theile des Gebirgszuges in grösseren Strecken ganz. — 

Dér obere Horizont des nordwestsiebenbürgischen Bartonien’s, dér Bréder 

Mérgei ist wie im vorjálirigen, so auch in dem dieses Jahr aufgenommenen 

Theile des Grenzgebirges nicht nachweisbar. 

I)ie im Ganzén nur 80—1 iO Fuss machtige Serie kalkreicher, mariner, 

fossilführender Schichten, die untén mit den nocli mitteleocanen Klausen¬ 

burger Scliichten beginnt und sich allenthalben im Terrain durch schroffe 

Gehange markirt, endet nacli aufwarts : 

6) mit den bereits oligocanen Hójaer Schichten, vorherrschend festen, 

Lithothamien, Ivorallen, Miliolideen und, vorwiegend in den oberen Ban¬ 

kén, reichlich Molluskenreste fülirende, zum Theile oliothische Kaiké, die 

in dér Máchtigkeit von einigen Klaftern sowohl im Streichen des Schichten- 

gewölbes, wie quer darauf sehr gleichförmig anhalten. Yorzüglich in den 

oberen, durch ilire Mollusken als sicher oligocán festgestellten Lagen 

fűimen sie, wie in dér Klausenburger Gegend, so auch liier, ortsweise sehr 

háufig genetzte Nummuliten, die von den im bartonischen Intermedia- 

Mergel herrschenden Arten nicht verschieden zu sein sebemen, zumal die 

linsenförmige Art (N. Fichteli Michti.) kommt stellenweise sehr reich¬ 

lich vor. 

Die Hójascliichten zeigen hier und in dér benachbarten, früher unter- 

sucliten Gegend einen rein marinen Charakter und umschliessen eine viel 

artenreichere Fauna, als in dem mittleren und südwestlichen Theile des 

Grenzgebirgszuges, die ich vordem aufgenommen habé, wo stellenweise 

auch schon einige Brackwasserformen mitvorkommen. Ilire Fauna ge- 

malmt sehr an jene des Asterienkalkes im Becken von Bordeaux, was nicht 

nur mit dem sehr nahen geologischen Altér, sondern gewiss auch sehr 

wesentlich mit dér faciell sehr áhnlichen Ausbildung beider Ablagerungen 

zusammenliangt. Einige dér wiclitigsten und zum Theil háufigsten Formen 

des Hójakalkes dér besagten Gegend sind: 

Pectunculus angusticostatus, Lamk. 

Cardium anomale, Math. 

Lucina globulosa Desh. 

Venus Aglaurcte, Brongt. 



110 JAHRESBERICHT DEK KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

Psammobia Hallowaysii, Sow. 

Turbo Parkinsoni, Bast. 

Delphinulq Scobina, Brongt. 

Turritella asperulata, Brongt. u. a. 

7) Brack- und Süssivasserschichten von Rév-Körtvélyes. Dér náchst- 

jüngere oligocáne Localhorizont, den ich im Szamos-Profile dér Zsibóer 

Gegend als oligocáne untere Brackwasserschichten (O2) ausgeschieden 

habé 1 folgt auch in dem heuer untersuchten Gebiete sehr constant auf 

dem unmittelbar unter ihm liegenden Hójakalk und sebeidet sicb von 

derűseiben in dicsen nordöstlichen Theilen des Gebirges scharf ab. Trotz 

seiner nur wenige Meter betragenden Máchtigkeit tritt er in verháltniss- 

mássig grosser Ausdehnung an die Oberfláche, an dér er flaehes, meist 

schlecht aufgeschlossenes Terrain bildet. Yon Fossilien bemerkt mán darin 

nur brackische Formen, wie Ceritliiummargaritaceiim, Brocc., C. plicatum, 
Brug., Cyrena semistriata, Desh., oder stellenweise auch reine Süsswasser- 

schnecken ; im Allgemeinen ist aber dér Horizont in dér Gegend viel ármer 

an Fossilien als in den südlieberen Theilen des Gebirges. Er besteht haupt- 

sáchlich aus Tegel und schmalen Lagen von Kohlsehiefer und unreiner, 

schiefriger Braunkohle, zum Theile auch aus braunem Sandstein; gégén 

Siklóst, in dér Gegend von Kis-Buny, schaltet sich an dér Basis eine Bank 

von dunklem Süsswasserkalk mit Plán őrben und Lymnaeen ein. Die Braun- 

kohlenspuren zeigen sich auch hier sehr constant, weisen aber ebenfalls 

allenthalben, wo Aufschlüsse vorhanden sind, nur eine unbedeutende 

und unreine Flötzmáchtigkeit auf. Die in dér Literatur sclion seit lángé 

bekannten Braunkohlenausbisse bei Hovrilla, Csőit und Berkeszpataka, 

auf welchen von Seite des Nagybányaer Montanárars vor etwa 20 Jahren 

Schürfungeu ausgeführt wurden, gehören diesern Oligocánhorizont an. — 

Mán ersieht jetzt schon zweifellos, dass dieser Localhorizont identisch ist 

mit den Süss- und Brackwasserschichten, welche Stache von einem, mei- 

nem diesjáhrigen Terrain schon nahe südöstlich gelegenen Punkte, vöm 

Szamosufer bei Rév-Körtvélyes, in dér «Geologie Siebenbürgens» zuerst 

bekannt gemacht hat. 

Die eben besprochenen Brack- und Süsswasserschichten sind wie ge- 

wönlich, so auch hier durcli Uebergánge innig mit dem 

8) höher folgenden Oligocán-Horizont, mit dem im Szamos-Profile 

als oligocáne obere molluskenreiche maríné Schichten (O3) bezeichneten 

Horizont zusammen. in dem wieder dér maríné Charakter prádominirt. 

Er bestelit auch im diesjáhrigen Gebiete aus einem Wechsel von festen Kalk- 

mergel- und weicheren Thonmergel- und Tegelbánken. Die gewöhnlichen 

1 Földi. Közi. 1879. pg. 203. 
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Versteinerungen dieses Horizontes 2 treten ebenfalls allentlialben reich- 

licli auf un<l bilden zum Theil förmliche Muschelbánke. Neben den herr- 

sehenden marínén Arfcen spielen aucb Brackwasserformen, namentlicli die im 

ganzen Oligocán verbreiteten Arten : Cerithiummargaritaceum, C.plicatum, 

Cyrena semistriata einenicht unwesentliche Rolle und in einzelnen, zwischen- 

gelagerten Bankén, zumal im unteren Tlieile des Horizontes, herrschen 

diese sogar vor. — Dér Kürze halber kann mán diesen Local-Horizont 

nach dér im Szamos-Durclibruch unweit Zsibó gelegenen Ortschaft Csok- 

mány benennen, wo dér Horizont besonders gute Petrefacten-Fundstellen 

aufweist. — Has náchstfolgende Niveau, 

9) die nocli dem Mitteloligocán angebörenden Fisckschuppenhiefer 

und weis.sen Mérgei von Nagy-lllonda bilden die jüngsten Oligocán- 

Scbichten, welche in meinem Gebiete zu beobaehten sind; sie zeigen sicb 

aber nur am Südflügel des Sehichtengewölbes, wáhrend an dessen mitt- 

lerem Tlieile und dem Nordflügel die sub 7) und 8) aufgezáhlten Schichten 

die jüngsten Oligicanbildungen darstellen, die mán an dér Ober- 

fláche sieht. 

IV. Neogen. Die alttertiaren Scbichten tauchen lángs dér nörd- 

lichen Abdachung des Grenzgebirges allmiilig unter die Serie dér Neogen- 

ablagerungen, welche die nördlich vorliegende Nagybányáéi’ Bucht aus- 

lullen. Die Neogenablagerungen zieben lángs dér Lehne des Gebirges im 

Grossen regelmássig nach NO. fórt und fallen flacb, circa 8 —15 Grad, vöm 

Gebirge ab gégén das Innere dér Bucht nachNW. ein; weiter vöm Gebn ge 

entfernt nehmen die Schichten eine immer flacb ere Lage an. 

Yom Gebirgsrande querend gégén das Hügelland dér Nagybányaer 

Neogenbucbt vorsebreitend, folgen auf das Alttertiár zunáchst unmittelbar 

obermediterrane Schichten, bierauf, in einer áusseren, schmáleren Zone, 

sarmatisebe und weiter pannonisebe ( = Congerien) Schichten; letztere bilden 

dann in dem Hügellande bis an den Saum des Nagybányaer Trachytgebirges, 

jenseits dér Grenzen meines diesjábrigen Gebietes, die tiefsten zu Tagé tre- 

tenden Ablagerungen. Die Ausbildung dieser drei Stufen bleibt ganz álin- 

lich, wie in dér anschliessenden Gegend, die ich in meinem vorjábrigen Be- 

richte skizzirt babé. 

Das Obermediterran besteht hauptsáchlich aus reineren oder mehr 

oder weniger sandigen, thonigen und mergeligen Quarzandesit-Tuffen und 

kalkreichen Bánken. Letztere sind voll von Lithothamnien, Bryozoen und 

anderen Fossilien dér Leitha-Kalkfacies, darunter viele auffallende, be- 

zeichnende Formen, wie: Veden latissimus, Brocc. , P. Lcitliajanus, 

Partsch, P. aduncus, Eichw., Clypeaster acuminatus, Desor u. a. — Die 

Stufe Avird im Streicben gégén NO. kalkreicher; ausser den kalkreichen 

2 Vergl. meinen oberwalmten Bericlit Földt Közi. 1879 pg. 265. 
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Bánken an dér oberen Grenze derselben gégén das Sarmatische, die ich 

schon aus dem vorigen Jahre kenne, sclialten síeli östlich vöm Gauraer 

Thal noch mehrere álmliche Leitha-Kalkbánke zwisehen die Tuffschicli- 

ten ein. 

An mancheu Stellen, wie in dér Mitte zwisehen den beiden Schiefer- 

risseln von Czikó und Preluka, wo das Mediterrán weiter gégén Síid in 

das Grenzgebirge vorspringt, treten zwisehen dem Nagy-Körtvélyeser und 

Gauraer Thai auch noch etwas tiefere Schichten des Obermediterran unter 

den Tufl’en auf, in denen das quarzandesitisclie Matériái mehr zurücktritt 

und Thon und Mergel herrschen; sie führen aber noch bezeichnende Ober¬ 

mediterran- Fossilien und sind auch mit dem Tuffcomplex innigst verbun- 

den. Ganz zuunterst maciit sich in derselben Gegend eine zweifellos die- 

sem Complexe angehörige Schichte von grobem, tlionigen Conglomerat 

ziemlich verbreitet bemerklich; dieselbe fükrt ausser quarzandesitischem 

Matériáié und Quarzgeschieben bis kopfgrosse Blöcke von den festeren del¬ 

in dér Náhe anstelienden verschiedenen alttortiáren Gesteinen und von 

Gneiss und Glimmerschiefer, welche letztere erst in einiger Entfernung zu 

Tagé treten. Mán beobachtet diese Schichte an mehreren Orten bei Du- 

russa und noch weiter südlich auf dér Hölie des Gyalu Margini östlich von 

Kis-Nyires, stets unmittelbar auf dem Alttertiár ruhend, an ersterem Orte 

mit den darüber folgenden obermediterranen Tuffmassen verbunden, an 

letzterem in einer isolirten Parcelle vorkommend. 

Die sarmatischen Schichten treten nur in geringerer Máchtigkeit an 

die Oberfláche. Die Kalkbánke, welche weiter westlich im unteren Theile 

dér Stufe herrschen, verschwinden östlich vöm Gauraer Tliale, wáhrend da¬ 

lul- das trachytische Matériáié zunimmt. Die sarmatische Stufe besteht in 

dicsér Gegend aus einem Wechsel von selír eben geschic-hteten, tlionigen, 

mergeligen und trachyttuffigen Lagen. Makroskopisch walirnehmbare Fos¬ 

silien führt sie hier schon selten; von solchen fand ich nur wohlerhaltene 

Abdrücke von Syndosmya reflexet, Eichw., einer in den sarmatischen Schich¬ 

ten des pannonischen Beckens weitverbreiteten Art; dieselbe kommt kiéi¬ 

ül einzelnen Lagen ziemlich káufig vor. 

Für die kartographische Ausscheidung dér pannonischen Stufe bű¬ 

dén die ostrakodenreichen Tegelschicliten an dér Basis, die sich auch in 

unserem heurigen Gebiete fórt verfolgen lassen, ein sehr willkommenes 

Hilfsmittel. Ilöher aufwárts besteht die Stufe aus einem Wechsel von Sand- 

und mehr oder weniger sandigen Thonschickten; dieselben sind auch in 

meinem heurigen Gebiete sehr arm an Fossilien. 

Y. Diluvium und Alluvium. In dem Gebiete zwisehen dér Szamos 

und Lápos sind die pannonischen Schichten zuin grösseren Theile durch 

ausgedehnte Flussterrassen von sehr charakteristiseher Zusammensetzung, 

untén aus gröberem Schottermateriale, oben aus Lehm bestekend, über- 
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deckt, und es treten die ersteren schon in geringer Entfernung vöm 

Grenzgebirge nur mehr in besclirankter Ausdehnung langs dér Tlialein- 

scbnitte an derBasis derGehange zu Tagé aus. Wir habén diese Terrassen, 

die augenscheinlicb in náchster Bezieliung zu dem gegenwártigen Fluss- 

netze stehen, ihrer erhöhten Lage wegen als diluvial aufgefasst. Palaonto- 

gische Beweise hiefür lehlen freilich noch. 

VonBildungen dér Gegenwart endlich wurden auf derKarte dieThal- 

alluvionen, ferner ein sehr unbedeutendes Vorkommen von recentem Kalk- 

tuff im Grenzgebirgszug (im Yalia Móri zwischen Gaura und Kis-Nyires) 

ausgeschieden. 

Erwahnen möchte ich noch, dass die obermediterranen Schichten 

langs des Grenzgebirgszuges noch zweifellos von den mehrerwahnten Detail- 

rupturen dieses Gebirgszuges berührt und mitverworfen erscheinen ; für die 

sarmatischen Schichten ist dies nicht mehr deutlich nachweisbar. 

2. BERICHT ÜBER DIE GEOLOGISCHE AUFNAHME IM BÚKK- 

UND BÉZGEBIRGE IM SOMMER 1882. 

VON 

Jacöb v. Matyasovszky. 

Für die Sommer-Campagne vöm Jahre 1881 wurde ich mit dér geo- 

logischen Aufnalune des «Bükk»-Gebirges, respective jener Gegend betraut, 

welche auf dér mit Mö bezeiclineten «Umgebung von Szatmár-Németi# 

Specialkarte (1:144000) topographisch dargestellt ist. Zugleicli erhielt ich 

die Weisung, dass ich, — íalls die geologische Anfnahme dér oben bezeich- 

neten Gegend vor dem Camjíagne-Schlusse beendet werden sollte — an- 

scliliessend an die in den vorhergehenden Jahren durch mich durch- 

gefülirte geolog. Aufnahme des «Réz»-Gebirges im Thale dér «Sehnellen 

Kőrös# (Sebes Kőrösvölgy) fortsetzen solle. Die geologische Aufnahme des 

«Blikk#-Gebirges ist auch als eine anscliliessend fortsetzende Arbeit zu be- 

trachten, da dér südliche, kleinere Theil des genannten Gebirges schon 

wahrend dér Sommer dér Jahre 1879 und 1880 durch den im vorigen 

Jahre verstorbenen Collégén, Hilfsgeologen Herrn Josef Stübzenbaum auf- 

genommen wurde. 

Die geologischen Beobachtungen des verstorbenen Herrn Stürzen- 

baum erstreckten sich zwar theilweise auch auf das nordöstliche Ende des 

«Bükk»-Gebirges, wie dies aus einigen Einzeichnungen auf dér betreffenden 

Original-Aufnalimskarte zu ersehen war; diese Aufzeichnungen waren 

jedoch zu mangelhaft, um sie bei dér Kartirung benützen zu komién, urnso- 

mehr, da ich andere Notizen über die gemachten Beobachtungen nicht 

finden konnte, oder solche nicht existirten. Ich war daher bemüssigt, das 

8 Földtani Közlöny. XIII. köt. 18875. 
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ganze «Blikk»-Gebirge und die sich anschliessende tertiáre Hügelland- 

schaft zu begehen. 

T)as von mir in diesel* Gegend geolog. aufgenommene Gebiet im letz- 

ten Sommer erstreckt sich daliéi* auf das Blatt «Umgebung von Szatmár- 

Németi» (M6), mit Ausnahme jenes nordöstlichen Zwickels, dér Umgebung 

von Szinyér-Várallya, welches dér Chefgeologe Herr Dl*. Carl Hofmann 

noch im Jahre 1871 geologisch aufgenommen hat. 

Meine vorigjáhrige Aufnahme schloss sich daher gégén Norden und 

Osten an das Aufnahmsgebiet desHerrn I)r. Carl Hofmann, gégén Süden an 

das von Herrn Josef Stürzenbaum und an das von mir in den Jahren 

1878 — 79 geologisch aufgenommene Szilágyéi* Neogenhecken an. Dergeolo- 

gische Bau dér in Rede stehenden Gegend ist einförmig und einfach zu 

nennen. Nachstehende Gebilde konnten daselbst beobachtet und kartogra- 

phisch ausgeschieden werden: 

1. Krystallinische Schiefergesteine. 

2. Sandige, schotterige Thonablagerungen dér pannonischen Stufe. 

3. Diluvialer, gelber Blocklehm mit Schotterlagen. 

4. Alluvialer gelber und schwarzer Lehm und Sumpfgebilde. 

Die krystallinischen Schiefergesteine, unter welchen die stark zer- 

setzten Glimmerschiefer in dér ganzen Verbreitung das Hauptgestein bil- 

den, setzen das «Bück»-Gebirge zusammen. Dieser kleine Gebirgszug 

erstreckt sich von seinem südlichen Ende bis zűr Kuppe des «Cornu Gre- 

lisceu, bei Nagy-Szokond, in rein südnördlicher Richtung, von hier an 

wendet sich das Streichen desselben gégén Nordost bis zűr Kuppe Tar- 

nicza, bei Alsó-Homoród, wo sich das Streichen, knieförmig plötzlich 

in eine östliche Richtung wendet bis Uj-Huta, wo dér Gebirgszug 

endet, respective von Neogenschichten bedeckt wird. Das «Bükk»-Gebirge 

bildet daher in seinem Relief ein genaues Kreissegment, dessen Haupt- 

rücken zugleich die Grenze zwisclien den Comitaten Szatmár und Szilágy 

bildet. 

Mit dem Streichen des Gebirgszuges stimmt auch das Streichen dér 

Schichten, ja auch das Fallen derselben entspricht dér Reliefform des Ge- 

hirges, insoferne die Schichten lángs den beiden Gehángen des Haupt- 

rückens in entgegengesetzter Richtung zu fallen, d. h. das Fallen dér 

Schichten entspricht dem Yerfláchen dér Gebirgsgehánge. Wie ich bereits 

erwáhnte, sind hier die krystallinischen Gesteine sehr stark zersetzt, so 

dass dér Rücken und die Gehánge des Gebirges mit einer máchtigen Schutt- 

decke bedeckt sind, als Detritus dér nur in tiefen Grabén anstehenden, 

besser erhaltenen krystallinischen Schiefer. 

Dér Glimmerschiefer ist hald grob-, bald feinkörnig, zuweilen quarz- 

reicher, zumeist granatluhrend und von Quarz-Adern und Gangén durch- 

quert; seltener zeigt das Gestein etwas Feldspat-h und wird dann gneiss- 
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artig. Kleinere locale Störungen, Faltungen sind im ganzen Gebirgszuge 

zu beobachten. An zahlreichen Stellen findet mán chloritische und 

Amphibol-Schiefer eingelagert, indem sie zuweilen grosse Banké bilden. 

Granitartige Gneiss-Einlagerungen mit Grossaugen-Struktur und grossen, 

weissen Glimmerplatten findet mán auch wiederholt. Die Quarz-Adern 

und Linsen sind oft durchdrungen von schwarzen, stángeligen, nadelför- 

migen Turmalin-Krystallen. Sehr hantig treten diese Turmalin-Krystalle 

bei Yaddafalva und N.-Szokond auf; in dér Náhe des letzteren Ortes tritt 

auch eine 1—2 M. machtige Bank von krystallinischem Kaik auf. Die Quarz- 

Linsen werden bei Uj -Bánya gebrochen und in dér dortigen Glashütte vor- 

theilhaft verw endet. 

Hier muss ich noch ein interessantes kleines granitartiges Gneiss- 

Yorkommen erwáhnen, das ganz isolirt, in 21/2 Meilen Entfernung west- 

lich vöm «Bükk»-Gebirge, am unmittelbaren Rande dér grossen ungari- 

schen Tiefebene zu Tagé tritt. lm Marktfleken Erdőd, an dér westlichen 

Seite des Hügels, wo die Schlossruine gleichen Namens sich erliebt, sind 

sowohl im Schlossgraben, als auch im Hofe desselben granitartige Gneiss- 

schichíen aufgeschlossen. Das Gestein ist stark zersetzt und túlírt grosse 

Muskovitpláttchen. Die Schichten streichen nach N.-S. und falién gé¬ 

gén West. 

Die tertiáren, pannonischen, Gebilde lagern unmittelbar auf den 

krystallinischen Gesteinen und umgeben das ganze Gebirge. Auf dér 

Siid-Ost-Seite des Gebirges, dem Comitate Szilágy zugehörigen Theile, 

sowohl die Lagerungsverháltnisse, als auch das Matériáié dér Schichten, 

stimmen mit jenen Verháltnissen überein, welche ich in den vorangehen- 

den Jahren im Neogenbecken dér Szilágy beobachtete, nur, dass in dieser 

Gegend, als am Rande des Beckens, die Schichten háufiger Schotter 

fiihren. 

Auf dér Nordwest-Seite des Bükkgebirges, in dér zum Comitate Szat- 

már gehörigen Gegend, ist die richtige Erkennung dér pannonischen 

Schichten und die Trennung derselben von Diluvialablagerungen mit 

grossen Schwierigkeiten verbunden, da es mir hier, trotz eifrigen Forschens, 

nicht gelang, entscheidende stratigraphische Beweisstücke zu finden; aus- 

serdem sind diese Gebilde auch in petrographischer Beziehung kaum von 

einander zu unterscheiden. Die Erfahrungen im angrenzenden Gebiete 

jedoch ermöglichten eine ziemlich genaue Ausscheidung. 

Die Diluvialablagerungen erlangen hier grosse Máchtigkeit und Ver- 

breitung, die Vorhiigel und terrasseníörmigen Plateaux gehören daliin, die 

aus gelben und röthlichen Blocklehm bestehen ; Schotterlagen sind sehr 

selten. 

Das alluviale Terrain in meinem Aufnahmsgebiete ist verháltniss- 

mássig am meisten verbreitet. Ausser den breiten Thálern des Szamos- und 

s* 
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Kraszna-Flusses nehmen noch zablreiche Báche ihren unregelmássigen Lauf 

durch das erwáhnte Gebiet, die in Ermangelung rationeller Regulirung 

und mit ihrem Minimalgefálle zablreiche und ausgedehnte Sümpfe bilden. 

In dér zweiten Hálfte des Monates August beendete ich die geologische 

Auínahme in dér soeben beschriebenen Gegend, ich übersiedelte daher 

in das Sebes-Kőrös-Thal im Biharer Comitat, wo ich in dér Umgebung 

von Feketetó die geologische Auínahme, anschliessend an die im Vorjahre 

untersuchte Gegend, fortsetzte. Bis zum Schlusse dér Sommercainpagne 

54 
habé ich das Terrain, welches auf dér mit VT bezeichneten General- 
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stabskarte verzeichnet ist, geologisch durchforscht. 

In genannter Gegend treten wieder vorzüglich krystallinische Gesteiue 

auf, d. i. Glimmerschiefer, Amphibolitschiefer und Gneiss. 

In dér auf dér rechten Seite des Sebes-Kőrös-Thales gelegenen Ge- 

birgspartie traf ich wieder die röthlichen Quarzit-Sandsteine und dolomi- 

tischen Kaiké, als Fortsetzung jener Partié, welche ich im Vorjahre am 

Scheitel des Bézgebirges, bei dér «Ponor» und «Cornu» genannten Anhöhe 

antraf. Die quarzitischen Sandsteine, welche in ihrer Liegendpartie con- 

glomeratartig werden, treten in dieser Gegend noch in isolirten, steilen 

Kuppen auf. Palseontologische Anhaltspunkte konnte ich aucli diesmal 

weder in den Sandsteinen, noch in den Kaikén finden. Erstere betrachte 

ich daher noch als «Wrrucano»-Gebilde ; die Kaiké, welche darüber lagern, 

bieten bisher absolut keine Anhaltspunkte, diese könnten mit gleichem 

Rechte dér Trias, als auch dér Kreide zugerechnet werden. Genauen Auf- 

schluss hierüber hoffe ich in den weiter westlich und südwestlich auftreten- 

den grösseren Partién zu erlialten. 

In dem, im genannten Terrain südlich, respective auf dér rechten 

Seite des Sebes-Kőrös-Thales gelegenen Gebirge kommen ausschliesslich 

krystallinische Schiefergesteine vor. Auf den «Leutestilor» und «Serecel" 

genannten Bergrücken jedoch und in einigen benachbarten Gráben, stösst 

mán auf Blöcke des röthlichen Quarzitsandsteines, dérén Kantén geringe 

Abniitzung zeigen. Ob min diese Blöcke Reste einer zerstörten Ablagerung 

jener Sandsteine sind, welche an Őrt und Stelle mit geringer Máchtigkeit 

abgesetzt wurde; oder ob diese Blöcke durch Wasser, Eis oder Bergstürze 

dahin gelangten, konnte ich bis jetzt nicht constatiren. leli neige mich 

jedoch mehr dér ersteren Yoraussetzung zu, da ich in diesem Gebh’gstheile 

keine anstehenden Sandsteine constatiren konnte und wo ich diese Sand¬ 

steine speciell auf einzelnen Kuppen beobachtete, zeigten diese überall 

eine sehr geringe Máchtigkeit. 
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2. BERICHT ÜBER DIE IM KLAUSENBÜRGBR RANDGEBIRGE 

UND IN DESSEN NACHBARSCHAFT IM SOMMER 1882 AUS- 

GEFÜHRTE GEOLOGISCHE SPÉCIAL-AUFNAHME 

(Mit zwei geologischen Profilén. Tafel I.) 

VON 

Dr. A. Koch. 

lm Sommer cl. -J. wurde ich auf eigenes Ansuchen durch das hohe k. 

ungar. Ministerium für Ackerbau, Handel und Gewerbe beauftragt, clie geo- 

logische Specialaufnalime des von Klausenburg westlieli liegenden Gebietes 

durcbzufíihren. — In Folge dieses Auftrages war ich bestrebt, diese meine 

Aufgabe innerhalb des Zeitraumes von Mitte Juni bis Mitte September zu 

lösen. Mein Aufnahmsgebiet falit auf die Umgebungen dér grösseren Orte 

Bánffy-Hunyad, Egeres, Nyires und Nagy-Almás, Középlak und Topa-Szt.- 

Király, und umfasst die Blátter dér Generalstabskarte Seet. 9, Col. IY 

und Y ganz, und von Sect. 8, Col. IV und V die südlicben Hálften, indem 

die nördlichen Hálften derselben durch Herrn Chef-Geologen Hr. Carl 

Hofmann wáhrend dér letzten Jahre bereits aufgenommen wurden, somit 

sich meine Aufnahme unmittelbar an jene anschliesst. Das zűr Unter- 

suchung gelangte Gebiet umfasst etwa 11*5 DMeilen, das ist 227'5 

□Kilométer. 

Dieses Untersuchungsgebiet nimmt einen Theil des durch Fr. Bittér 

von Hauer sogenannten Klausenburger Bandgebirges, sammt dér nörd¬ 

lichen Hálfte dér Kalotaszeg, — ferner das gégén das Almásthal zu stu- 

fenweise abfallende niedere Bergland ein. In dem am meisten erliobenen 

mittleren Theile desselben entspringen die Quellén dreier Elüsse, von 

welchen die Körös gégén Westen, die Nádas gégén Osten und die Almás 

gégén Nordosten zu abfliessen. Die zwischen diesen drei Flüssen sich liin- 

ziehenden Wasserscheiden erheben sich an jener Stelle am höclisten, wo 

dér von Síiden gégén Norden zieliende kurze Biteken auf die west-östlich 

verlaufende zweite bedeutend lángere Wasserscheide stösst; diesel1 Punkt 

ist dér zwischen Körösfő und Oláh-Nádas sich 747 Meter hoch erhebende 

Berg Fiiszeg, welcher den Knotenpunkt dieses ganzen Mittelgebirges bildet 

und sich dem Beobacliter von AVeitem schon als solcher prásenth’t. 

An dem geologischen Baue des skizzirten Gebietes nelimen beinalie 

ausscliliesslicb tertiáre Sedimente theil; blos am westliclien Bande bei 

Marótlaka ragt eine kleine Partié krystallinischer Schiefer hinein, wo 

ebenso wie auch bei Magyarókereke, auch die letzten Zweige dér Quartz- 

andesitmassen des Vlegyásza-Stockes hineinreichen. 

Die krystallinische Schieferpartie ist bei Marótlaka an dem südlichen 

steilen Abfall des Magura-Berges durch viele tiefe AVasserrisse gut auf- 
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geschlossen. Das Gestein ist eiu feinblátteriger Glimmcrscliiefer, in welchem 

0*5—2 Mm. dicke Quarzlagen mit wellig gefalteten, sehr diinnen Glimmer- 

iamellen abwecbseln. In den Glimmerlamellen eingebettet siebt mán 

haufig dunkelbraune, feine Krystallnadeln, welehe an Staimolith erinnern ; 

in einzelnen Lagen finden sich ferner bis erbsengrosse, abgerundete Granat- 

kiystalle (c^O) eingestreut. Stellenweise bilden die Quarzlagen 1—2 Cm. 

dicke, linsenförmige Anschwellungen. 

Dér bei Marótlaka und Magyarókereke anstehende Quarzandesit ge- 

liört zu jener Texturvarietat dieses Gesteines, welehe ich in einer früberen 

Arbeit porphyrisch nannte; es kommen aber ausser den dunkelbraunen 

bis schwarzgrauen, normalen Yarietáten aucli rhyolitische Modificationen 

an beiden Orten, besonders an dér Berülirungsgrenze mit den geschich- 

teten Gesteinen und dem Glimmerschiefer vor. 

Was die tertiaren Áblagcrungen anbelangt, so begegnen wir in 

meinem Aufnabmsgebiet beinahe dér ganzen Keibe derselben, wie sie für 

Siebenbürgen durch die bisherigen Untersucbungen, besonders durcb 

die Specialaufnabmen des Herrn Dr. Hofmann im nordwestliclien Winkel 

Siebenbürgens, in den Umgebungen Klausenburgs und den übrigen Tbeilen 

des Landes aber durcb meine eigenen Untersucbungen constatirt wurde; 

blos die jüngeren Stufen des Neogen sind bier nicbt vertreten. 

Was die Lagerungsverháltnisse dér tertiaren Scbicbten im Allge- 

meinen betrifft, muss icb bervorlieben, dass die tiefsten Glieder derselben 

sicb an die krystallinischen Scbiefer des Gyaluer Hocbgebirges anlebnend, 

von dem nabe ost-westlicb streichenden Rande desselben unter 4—10u 

nabe gégén N. einfallen, und die jüngeren Glieder derselben conform ge- 

lagert, immer mehr gégén Norden vorgreifend, darüber folgen; nur etwas 

entfernter vöm krystallinischen Schiefergebirge lenkt diese Verflachungs- 

Kiehtung etwas bedeutender gégén Osten ab und wird dér Veríláchungs- 

winkel aucli etwas grösser. Entsprecbend diesen einfacben Lagerungsvei- 

baltnissen ist aucli die Tektonik des Gebietes eine einförmige; bedeutende 

Scbicbtstörungen kommen keine vor und jede Unterbrecbung dér Conti- 

nuitát dér Scbicbten lásst sicb aus den Wirkungen dér Deundation 

erkláren. 

Die untere Abtheilung (Serie) des Tertiársystems, das Kocán, beginnt 

gégén den mittleren Tbeil dér südlicben Hálfte meines Gebietes mit rotbem, 

oft grün geíleckten und geáderten Tlione, in welchem 1 —2 Meter dicke 

Kiesbánke eingelagert vorkommen. Die Gerölle dieser Banké besteben 

vorberrsebend aus farbigen Quarzarten, untergeordnet aus krystallini¬ 

schen Scbiefern, welehe olme Zweifel aus dem nahen Schiefergebirge lier- 

stammen. Diese Scbicbten sind bier aber nicbt in ibrer ganzen Máchtig- 

keit aufgesclilossen, blos dérén oberer Tbeil kommt im 'l'bale des.Jegenye- 

Baches zum Yorscliein, (lessen untere Gehange aus denselben besteben 
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wáhrend sie im Thalgrunde dureh eine diinne Alluvialschichte bedeckt 

sind; ferner entlang dér Landstrasse zwischen Gyerő-Vásárhely und Kő¬ 

rösfő, von wo aus mán die vollstándiger entwickelten Schichten gégén das 

krystallinische Schiefergebirge zu verfolgen kann. Es sind dies die dureh 

micli benannten nmteren buntev Thonschichten*, welche nach Herrn Dr. C. 

Hofmann’s eingehenden Untersuchuugen in dér Umgebung Sibo’s ausser- 

ordentlich entwickelt und in ikrem oberen Theile versteinerungsiuhrende 

Siisswasserkalke eingelagert enthalten. Von dicsen interessanten Schichten 

fand ich in meinem Aufnahmsgebiete keine Spur. Herr Dr. Hofmann stellt 

diese unteren bunten Thon-Schichten, wenigstens dérén unter dem Süss- 

wasserkalk liegenden Theil, mit Wahrscheinlichkeit in das untere Eocán, 

welche Ansicht mit meinen Erfahrungen, welche ich in den Umgebungen 

Klausenburgs seit Jahren über diese Schichten sammelte, vollkommen 

übereinstimmt. 

Die darüber folgenden Meeresablagerungen gehören den darin vor- 

kommenden zahlreichen Yersteinerungen nach entscliieden schon dem 

Mitteleocan, d. i. dér Pariser Stafe K. Mayer’s an. Dér buute Tkon über- 

geht in dér Náhe dieser Meeresablagerungen dureh Aufnahme von Kaik 

in lichtere, mergelige Gesteine, welche anfangs mit dem rothen Tlione 

wechsellagern, schliesslich aber alléin vorherrschen. Yersteinerungen fand 

ich übrigens aucli in diesen niclit. 

Ueber einer 2—3 Meter dicken Bank eines gelblicli-weissen, dichten 

zerklüftet tafeligen Mergels beginnen alsbald mit máchtigen Gypslagern 

die folgenden Schichten. f)ie durcli blaulichen Thonmergel in mehrere 

Bánke geschiedene Gypslager sind im Jegenveer Thale ringsum in einer 

Máchtigkeit von 5—10, ja stellenweise sogar bis 20 Meter entwickelt, und, 

indem sie an den unteren Gehángen gewöhnlich als steile, zerklüftete, 

weisse Felswánde emporragen, bilden sie einen sehr gut zu verfolgenden, 

ausgezeichneten Horizont. An diesen Gypswánden kann mán die verschie- 

denen Spuren dér audösenden Wirkung des Wassers beobachten, wie die 

Abrundungen dér hervorragenden Schichtköpfe, die plötzliche Verminde- 

rung dér Máchtigkeit dér Schichten, oder selbst die vollstándige Unter- 

brechung derselben auf kurze Strecken, starke Verwerfungen und Abrut- 

schungen, Dolinenbildung u. s. w. 

Diese Gypslager bilden den sogenannten unteren Gypshorizont, welehen 

mán entlang des nordwestlichen Randes des siebenbürgischen Beckens mit 

háufigen Unterbrechungen seln- weit verfolgen kann, und welche beson- 

ders auch in den Umgebungen Sibo’s in bedeutender Máchtigkeit ent- 

wiekelt sind; nirgends aber komrnt dér Gyps meines Wissens in solcher 

Menge und in solch einer ununterbrochenen Zone vor, wie im Jegenyeer 

Thale. Von liier ziehtersich unter dem Bergrücken des Kusibérez auch nach 

Gy erő-Vásárhely Ilin über ; liier treten aber die Láger au den gégén Síiden 



120 JAERESBERIt’HT DÉR KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

gekehrten Abkángen schon bedeutend vermindert hervor. Dér dichte bis 

feinkörnige Gyps dieser Gegenden ist im AUgemeinen durch Thon-Lagen 

und Schnürchen verunreinigt, und es lassen síeli kaum grössere Stücke ge- 

ivinnen, welche ganz rein, gleichmássig feinkörnig und durchscheinend 

ivarén und somit den Namen Alabaster verdienten. Gebrannt ist er jeden- 

falls technisch verwendbar. len Dorfe Jegenye wird er in Ermangelung des 

Kalkes zu Bauzwecken und zűr Tündimig dér Wánde gebraucht, ausser- 

dem verwendet mán ikn auch als Baustein, wozu er sich geniigend dauer- 

liaft erwies. 

Unmittelbar auf diesen Gypslagern sind in den Umgebungen von 

Jegenye und Gyerő-Vásárhely vorherrschend aus Mérgein bestehende, ver- 

steinerungsreiche maríné Schichten abgelagert, unter welchen einc liöeh- 

stens sechs Meter machtige, beinalie ausschliesslieh aus den Sehalen von 

Ntim midit i s pof óra ta, d’Orb. und N.Lucasana, Defr. bestehende Bank am 

meisten in die A ugen falit, welche dem nordwestlichen Rande des sieben- 

bürgisehen Beckens entlang beinahe ununterbrochen verfolgt werden kann 

und ihren Yersteinerungen nach iiberall leicht zu erkennen ist, für den 

Feldgeologen somit einen sehr wolil orientirenden Horizont bildet, welchen 

bereits Dr. G. Stache den Perforata-Horizont nannte. Nach diesem wichti- 

gen Horizont habé ich sámmtliche darunter und darüber liegenden, ver- 

steinerungsreichen Mergelschickten zusammenfassend — als Perforata- 

SrhiclUen bezeichnet, und rechne dazu die folgenden, welche in unmittel- 

berer Nahe des Bades Jegenye besonders gut aufgeschlossen sind (in den 

Wasserissen dér Berge Omlás und Nagyerdő). — Yon untén nach oben 

beobaclitete ich: 

1. Eine blos aus Austernschalen bestehende Bank, in 

welcher besonders die Outira (Gryphaea) Brongniarti Bronn 

háufig ist ___ 

2. Bláulich- oder gelblich-grüner Thonmergel, erfüllt mit 

Steinkernen von Mollusken, unter welchen Oorbula gallica Lám., 

Crassatella cfr. plumbea, J>esh., Panopaea corrugata, Dix., Pto- 

stdlaria, .sp. (eine grosse Form), Cassidaria nodosa, Brand. sp., 

FtiHtis subcarinatus, Lám., Turritella imbricataria, Lám. diever- 

breitetsten Arten sind 

3. Bláulich-grauer, weicher Tegel (am Berge Omlás) oder 

feste, glaukonitische Kalkmergel und Kaiké (Nagyerdő oldal) 

mit Nummuliten, worunter Numm. striata, d’ORB. und N. vario- 

laria, Sow. vorherrschen. Untcrer Striata- Horizont ... ... ... 

4. Die erwáhnte Perforata-Bank, welche ausschliesslieh 

aus den durch wenig Tegel schwach zusammengehaltenen Scha- 

len dér Numm. perforata und N. Lucasana bestelit. In ihrern 

unteren Drittheile (á Meter) herrscht N. Lucasana, in den 

I Meter. 

-1 Meter. 

2 Meter. 
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oberen zwei Drittheilen (4 Met.) aber N. perforata vor. Unterer 

Perforata -Horizont ... ... ... ... ... ... ... ..   6 Meter. 

5. Bláulicher Tegel mit spárlichen Nummuliten, unter 

welchen Numm. striata, (TOrb. vorherrscht, N. Lucasana sehr 

untergeordnet ist. Oberer Striata-Horizont ... ... ... ... 2 Meter. 

6. Nach oben zu setzt dieser Tegel fórt, aber die Num¬ 

muliten verschwinden und in einzelnen hárteren mergeligen 

Bánken finden sicli dieselben Arten von Mollusken, wie in dér 

zweiten Schichte, hie und da auch einzelne Ostrea rarilamella, 
Desh. vor... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51/i Met. 

7. Abermals eine Austernbank ... ... ... ... ... 1V2 Met. 

8. Bláulich-grauer Tegel mit spárlichen Austerschalen 1 Meter. 

9. Eine klüftige Kalkmergelbank, erfüllt mit Steinkernen 

von Mollusken, welche jenen des weiter oben folgenden un térén 

Grobkalkes áhnlich sind, und mit Nummuliten, welche aber 

nicht so dicht vorkommen, wie in den unteren Horizontén, 

den Arten nach aber desto mannigfaltiger sind, indem Numm. 

perforata, N. Lucasana, N. striata und L. variolaria beinahe 

in gleiclier Anzalil vorkommen. Oberer Perforata-Horizont ... 2 Meter. 

Die 10—20 Meter dicken Gypslagér hinzugerechnet, betrágt die Mách- 

tigkeit. dér Perforata-Schichten hier demzufolge etwa 43 Meter. 

Aus dieser genau aufgenommenen Schichtenreihe ist zu ersehen, dass 

die sogenannten Perforata-Schichten eigentlicli vier Nummuliten-Horizonte 

entlialten, dass sowohl Numm. perforata, als auch Numm. striata in je 

zwei Horizontén vorkommen, weshalb ich dieselbe auch untere und obere 

Striata-, untere und obere Perforata-Horizonte nannte. 

Diese vier Nummuliten-Horizonte sind nicht alléin bei Jegenye aus- 

gebildet, ich habé bei ungünstigeren Aufschlüssen neben dem überall vor- 

herrschenden unteren Perforata-Horizont auch die übrigen Horizonté an 

inehreren Punkten meines Aufnahmsgebietes aufgefunden, so z. B. am 

Wege zwisclien Gyerő-Vásárhely und Inaktelke den oberen Striata-, am 

Nagymezőhegy bei Gyerő-Vásárhely den oberen Perforata-, bei Magyaró- 

kereke den unteren Striata-Horizont; ausserhalb meines Gebietes kenne 

ich bei Gyerő-Monostor und Szt-László den unteren Striata-, bei Gyalu den 

oberen Perforata-Horizont; so dass mán alsó schliessen darf, dass selbe 

nicht eng locale Ausbildungen sind, sondern mit dem vorherrschenden 

Perforata-Horizonte zusammen weit fortziehen. Da Herr Dr. C. Hofmann 

im Meszes Zugé und in dér nordwestlichen Ecke Siebenbíirgens dieselben 

an keinem einzigen Punkte beobachtete, ist es nicht walirscheinlich, dass 

selbe auch in dieser Biclitung weiter fortsetzen, oder sind vielleicht die Auf- 

schlüsse nicht so günstig, um selbe beobachten zu können ? Jedenfalls halté 

ich es fúr nothwendig, auf diesen Umstand die Aufmerksamkeit zu lenken. 
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Die hier kurz beschriebenen Perforata-Sehichten bilden im Jegenyeer 

Tliale ringsherum ziehend, gégén d e Mitte dér Anhölien eine auffallende 

Terrasse, indem über die steil sich erhebenden Schichtköpfe dér máchtigen 

Gypslager sanft abfallende Berglehnen folgen, überall bedeckt mit dér 

immensenZahl von den bezeichnendsten Nummulitarten, und áhnliche Ge- 

birgsformen tindet mán aueh bei Gyerő-Vásárhely, in welche Eichtung die 

Erhebung dér Schiehten falit. Gégén Norden, in dér allgemeinen Ver- 

fláchungsrichtung sinken die Perforata-Sehichten, indem sie bis zűr Ein- 

mündung des Jegenyeer Thales in das Nádasthal nalie bei Egeres vor- 

dringen — endgiltig unter die Oberfiáche. Am westlichen Eande meines 

Aufnahmsgebietes konnnen blos Spuren dieser Schiehten zum Vorschein. 

Oberhalb Magyarókereke námlich, am Fusse des Quarzanderit-Gebirges, 

tritt auffallenderweise, umgeben von j(ingeren Schiehten, eine kaum 

25 Schritt breite und ebenso lángé Partié davon auf, welche geringe Scholle 

wahrscheinlich durch den empordringenden Quarzandesit in die Hölie mit- 

gerissen wurde. 

Scliliesslich muss ich noch die Perforata-Sehichten betreffend den 

Umstand erwáhnen, dass die reiche kalte Quelle des Jegenyeer Bades ohne 

Zweifel aus den Gypsbánken hervorquillt, indem die Gypslager ein ausge- 

zeichnetes Wasserreservoir dieser Gegend bilden. Da diese einerseits dem 

wasserdichten unteren bunten Thon und den Thonmergeln auflagern, 

andererseits die darüber folgenden mit Nummuliten und Austernsclialen 

erftillten, breccienartigen Schiehten die Wasserniederschláge ziemlicli 

leicht, die Gypslager selbst aber wegen dér vielen Spalten und dér Löslich- 

keit ihres Stoffes sehr leicht durchlassen: so muss das Grundwasser mit 

schwefelsaurem Kaik gesátt'gt, natürlich am Éheken des unteren bunten 

Thones abwárts íiiessen und an geeigneten Stellen als Scliichtquelle kervor- 

treten, und solch’ eine Stelle ist aueh das Jegenyeer Bad. 

Ueber den Perforata-Sehichten folgt eine, mindestens 100 Met. macii- 

tige Schichtenreihe, welche in meinem Aufnahmsgebiet und aueh im ganzen 

Klausenburger Eandgebirge, sowohl petrographisch als aueh paláontolo- 

gisch, wenn zwar nicht sehr scharf, dennoch so weit von den Perforata- 

Sehichten abweicht, dass die Separirung derselben motivirt erscheint. Die 

Wasserrisse des Omlás-Berges habén aueh diese Schiehten in ihrer ganzen 

Máchtigkeit aufgeschlossen. Ueber dér oberen Perforata-Bank folgt: 

1. Bláulich-grauer, schieferiger, weicher Tegel, welcher in seinem 

unteren Theile (8—10 Met.) in einzelnen mergeligen Bánken neben dér 

vorherrschenden Ostrea cyvibula, Lám., noch Steinkerne von Corbula gal- 

lica, Panopaea corrugata, und besonders háufig eine Cytherea sp. ent- 

liált; weiter aufwárts fehlen aber die Mollusken-Steinkerne gánzlich und 

blos die erwáhnte kleine Auster, ausserdem Pcctev Stachei, Hofm., Anomya 

cfr. Casanova Desh., und einzelne kleine Haifischzáhne kommen an ein 
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zelne Banké gebunden vor. Oberhalb Egeres an dér Eisenbahnlinie, bei 

Iuaktelke und Jákótelke fand icli einzelne Bánke, welche ausser den 

erwáhnten Arten noch mit Ostrea rarilamella, Mell., Üstre a orientalis, Mky. 

und einer Aachen kleineren Tcrebratulina sp. erfüllt sind. Ziemlich in dér 

Mitte findet sicli eine 1—2 Meter dicke, sandige, kalkreiche Bank eingelagert, 

erfüllt mit Bruchstücken von Austern und Pecten, so dass stellenweise eine 

wirkliche Muschelbreccie entsteht. Diesen Tegel nenne ich nach den darin 

vorherrschenden Austern Ostrea-Tegel : die Máchtigkeit desselben betrágt 

über 90 Meter. 

2. Abermals eine sandig-kalkige, bröckeligeMuschelbreccien-Schichte, 

in welcher aber auch andere Mollusken als die oben erwábnten, und kleine 

Echinodermen vorkommen. Die Máchtigkeit dieser Scliiclite betrágt hier 

auch nur 1—2 Meter. Hinauf zu wird diese Bank irnmer mehr kaikig, bis 

sie endlich 

3. in dickbankigen, aber innerhalb dér Bánke, besonders nalie dér 

OberAáche, zerklüftet dünntafeligen Grobkalkübergeht, welcher ausser den, 

auch im Ostreen-Tegel vorherrschenden Austern- und Pectenarten, schlecht 

erhaltene Steinkerne zahlreicher anderer MolJuskenarten, ferner Echino¬ 

dermen und besonders liáuAg eine Alvcoliva enthált. Die am ineisten ver- 

breiteten Fór mén sind : 

Kleine HaiAschzáhne. 

Piostellaria sp. (grosse Form). 

Delph innia cfr. Ilma, Desh. 

Lucina sp. gigantea, Desh. aű’. 

Panopciea sp. (grosse Form). 

Chama calcarata Lám. 

Spondi/his, cfr. multistriatus, Desh. 

Teliina, cfr. tenuistriata, Desh. 

Modiola l>cshnyesi I)ix. 

Crassatella sp. 

Vulsella Kochi, Hofm. 

Ostrea cymbida, Lám. sehr háuAg. 

Pecten Stachei, Hofm., . . . liáuAg. 

Sismondia őreituna, Desok. 

Scutellina nuvimularia, Ag. 

Schizaster Archiaci, Cott. 

Euspatangus transylvanicus, Hofm. 

Hemiaster nux, Desh. 

Alveolina sp. Miliolidac. 

Diesen Grobkalk nenne ich, um selben von den in dér Schichten- 

reilie höher folgenden, petrographisch áhnliclien Kaikén zu unterscheiden, 



124 JAHRESBERICHT DÉR KÖN. UNG. GEOLOGXSCHEN ANSTALT. 

untcren Gróbkalk. Seine Máclitigkeit betrágt nirgends mehr, als 6 Meter, 

und gewöhnlich kommt er in zwei dicke Banké geschieden vor. Da er aber, 

wie ich bervorgehoben babé, mit dem Ostreen-Tegel dieselben herrschen- 

den Austernarten géméin bat, fasse ich beide unter den Namen: « Untere 

Grobkalk-Schichten» zusammen, indem die Grobkalkbánke in ihrem Auf- 

treten viel auffallender sind, als die máchtigere Tegelablagerung darunter. 

Was die oberflácbliche Yerbreitnng dieser Scbicbten betrifft, so ist 

diese im mittleren Tbeile meines Aufnabmsgebietes sebr bedeuteud, aus 

dem Grunde, weil die dicken Grobkalkbánke hier im Allgemeinen ausge- 

debnte und mit dem Einfallen dér Scbicbten verfláchende, beinabe ebene 

Bergrücken bilden, dér Ostreentegel aber an den steilen Abhiingen dieser 

Tafelberge, gewöhnlich durch zablreiche Wasserrisse und Schlucbten durch- 

furcht, zum Yorschein kommt. Im Jegenyeer Tbale erheben sicli unsere 

Scbicbten in Borin einer zweiten und höberen Terrasse über jene 

durch die Perforata-Scbichten gebildete, und gégén Egeres zu verfláchend, 

erreicbt diese Terrasse hier bereits die Solile des Nádasthales, wáhrend die 

Egeres-Sztánaer Eisenbahnlinie eine gute Strecke bindurcb darin einge- 

scbnitten ist. Yon hier aus zielien sie in breiter Zone einestbeils in süd- 

westlicber Bicbtung über Oláh-Nádas, Kőrösfő, Jákótelke bis Damos, ande- 

rerseits südöstlich gégén Nagy-Kapus zu, gleicb den Scbenkeln eines 

beinabe rechten Winkels, dessen Mittelraum die bereits erwábnten tieferen 

Eocán-Scliicbten einnehmen. In dér Umgebung von Kőrösfő kann mán 

die dicke Tafel des Grobkalkes in weitester Verbreitung beobachten, nnd 

nur über -Lakótelke binaus, in dér Nábe von Damos sinkt diese ganz unter. 

Gégén Osten setzt die Zone dieser Scbicbten über Nagy-Kapus fórt und da 

selbe gégén Norden einfallen, kommen sie unter jüngeren eocánen Scbicbten 

bindurcb im Nádastbal abermals zum Vorschein, zuerst an dér Solile des 

Mákóer, dann des M.-Gorbóer Thales, und nocb weiter gégén Osten erreichen 

sie bei dér Eisenbabn-Station Magyar-Nádas aucli die Solile des Nádas¬ 

thales und sinken liier scbliesslicb unter die Oberfláche. 

Die Bánke des unteren Grobkalkes bilden demzufolge eine, blos 

durch Tbalerosionen unterbrochene, riesige Tafel auf dér zwischen Jákó- 

telke, Kőrösfő, Ó-Nádas, Egeres, Inaktelke und Nagy-Kapus liegenden 

Fláche und zielien von liier nocb weiter gégén Síiden. Da dér Gróbkalk 

wegen seiner porosén Beschaffenheit, besonders aber wegen den vielen 

Spalten und Klüften wasserdurcblássig ist, nimmt er einen grossen Tbeil 

dér Wasserniederschláge dieser Gegend auf, diese Wásser sinken bis zum 

líücken des wasserdicbten Ostreentegels und kommen in dér Bicbtung des 

Verfláchens dér Scbicbten an vielenStellen in Form reicber und ausgezeich- 

neter Scbicbtquellen zum Vorschein. Die wasserreichen Quellén dér Elüsse 

Körös und Nádas verdanken diesen Verbáltnissen ihre Entstebung, und 

bei den Quellén dér Kőrös kann mán nocb besonders seben, dass diese in 



AUFNAHMS-BERICHTE 125 

(len Grobkalk weit hineinreichende Canále ausgelaugt und ausgewaschen 

habén, in Folge dessen auf den Bergrüeken trichterförmige Yertiefungen, 

sog. Dolinen, entstanden. Diese Quellén liefern im ganzen Tertiargebiete 

hier das beste Trinkwasser. 

Dér untere Grobkalk wird als guter Baustein an vielen Orten ge- 

brochen. Die grössten Steinbrüche íinden sich bei Egeres, entlang dér 

Eisenbahnlinie, aus welchen die Steine nicdit nur zu den Eisenbahnbauten 

verwendet, sondern als Quader auch naeh Szegedin geliefert wurden. 

Die bislier besprochenen marinen Scbichten wurden durch Herrn 

Dr. C. Hofmann unter dér Bezeichnung dér «Rákóczy-Gruppe» zusammen- 

gefasst, und daraus besonders einige, durch ihr petrographisclies Matériái 

oder ilire Versteinerungen auffallende Horizonté hervorgelioben, námlich 

jene dér unteren Gypsbanke, dér Perforata-Schichten und des Rákóczy- 

Sandsteines. Allé drei Horizonté sind auch in meinem Aufnahmsgebiet 

vorhanden, indem dér untere Grobkalk Hofmann’s «Rákóczy-Sandstein» 

entspricht. Es schien mir aber gleicli von Anfang her, dass es übersicht- 

liclier und dér Eintheilung dér liöher folgenden cocanen Schichten besser 

entsprechend wáre, wenn wir diese, im Yergleiche zu jenen unverhaltniss- 

mássig machtige Schichtgruppe theilen. 

Dass diese Zweitlieilung in meinem Gebiet auf Grund petrogra- 

pliischer und palaontologischer Abweichungen genügend motivirt ist, 

glaube ich dargethan zu habén. Ich hebe nur nochmals hervor, dass die 

unteren Schichten aus Gyps und Mérgein, die oberen aus Tegel und Ivalk- 

stein bestehen, dass in den unteren Schichten Nummuliten massenhaft 

vorkommen, in den oberen aber vollstandig fehlen, (ich fand höchstens 

hie und da einige abgerollte Exemplare von N. perforata und Lucasana). 

Es ist wohl wahr, dass dér Uebergang zwischen beiden Schichten ein 

allmiihliger ist und dass viele Molluskenarten in beiden gemeinscliaftlich 

vorkommen; dieser Umstand bestelit aber auch zwischen den weiter oben 

folgenden Grobkalk-, Intermedienmergel- und Bryozoen-Schichten, und ob- 

gleich zusammengenommen allé drei nicht machtiger, als unsere unteren 

Grobkalk-Schichten sind, trennen wir selbe dennoch in drei von einander 

wohl zu unterscheidende Schichten. 

Yon diesem Gesiclitspunkte ausgehend, wich ich bei dér Mappirung 

etwas von Herrn Dr. Hofmann ab, indem ich die 6 Meter dicke untere Per- 

forata-Bank, als auffallendsten Horizont, nicht besonders, sondern mit den 

dazu gehörigen liegenden und hangenden Schichten zusammengefasst ein- 

trug, mit welchen sie eine genügend machtige Zone bilden, um olme grosse 

Schwierigkeiten mit hinlánglicher Genauigkeit auf dér Karte ausgeschieden 

werden zu können; wodurch aber die Zweckmassigkeit nicht ausgeschlos- 

sen ist, dass auch die Perforatabank mit einer besonderen Farbe, inmitten 

dér die Perforataschichten bezeichnenden Farbenzone ausgeschieden werde. 
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Indessen habé ich diese meiner Ansicht nach zu weitgehende Specificirung 

unterlassen; sollte es aber die Einheitlichkeit dér Aufnahmskarten erfordern, 

so kann dieselbe noeh nachtráglich eingetragen werden. 

Ueber den unteren Grobkalkbánken folgt eine wenigstens 100 Meter 

máchtige Ablagerung von vorherrschend rőtben, durch bláuliche und grüne 

Flecken und Adern gefleckten bunten Tbonen. in welcben stellenweise, be- 

sonders gégén das Hangende zu, auch sandige, glimmerreiche Schichten 

eingelagert erscbeinen. Von organiscben Ueberresten fand sich in meinern 

ganzen Aufnabmsgebiet keine Spur darin vor, blos ausserhalb dessen wur- 

den bei Andrásbáza irn oberen Theile dér Ablagerung einzeln zerstreute 

Knochenreste gefunden, darunter aucb jener Unterkiefer des Brachydiaste- 

matheriuvi transilvanicum, Boeckh et Maty., welcher ein wertbvolles Uni- 

cum dér ung, geol. Anstalt bildet. Ausser diesem besitzt auch die geolog. 

Sammlung des Siebenbiirgischen Museums von bier einige Knochenreste, 

so z. B. ein Bruchstück eines unteren Kiefers mit Zahnen von einem klei- 

neren Paláotheriden, verschiedene andere Knocbentbeile, einen Krokodil- 

zahn und eine kleine Knocbenplatte von einer Schildkröte. Auf Grund 

diesel- Ueberreste und wegen giinzlicben Mangels mariner Thierreste ist es 

kaum zu bezweifeln, dass dieser bunte Tbon eine Süsswasserablagerung 

sei. Ich babé diese Schichten in Anbetracht dessen, dass auch die untersten 

Eocánschichten aus ahnlichen bunten Tbonen bestehen, «Obcre bunte Thon- 

Schichtcn» benannt, und indem wir die Ablagerungen dieser Gegend mit 

jenen des nordwestlichen Winkels Siebenbürgens vergleichen, entsprechen 

diesen unseren Schichten zweifelsohne die oTurbuczacrSchichten» Dr. Hof- 

mann’s. 

Wie bei Sibó im obersten Theile des unteren bunten Thones Súss- 

wasserkalke eingelagert sind, ebenso übergeht auch dér obere bunte Thon 

stellenweise in Süsswasserschnecken enthaltenden bituminösen Kaik ; dies 

beobachtete ich aber bisher nur in dér Kalotaszeg, alsó am westlicbsten 

Bán de des siebenbiirgischen Beckens. Zwischen Marótlaka und Magyaró- 

kereke treten diese Kaiké, eine etwa 5 Meter dicke Schicbtbank bildend, in 

ziemlicher Verbreitung auf. Dér bunte Thon übergeht liier zuerst in grün- 

lichgrauen Mergel, worauf die Süsswasserkalk-Bank und unmittelbar dar- 

über die marinen Grobkalkschichten folgen. Von Versteinerungen fand ich 

darin blos eine grössere Plawoi'bis und eine Lymnaea-Art. Dr. G. Stache 

ideniificirte diesen oberen Süsswasserkalk mit dem unteren von Sibó, und 

in dér That bestehen manche Analogien zwischen denselben. Ausser den 

erwahnten Stellen findet er sich aber bedeutend geringer bei Jákótelke am 

Berge Tordalma und bei Nyárszó am Berge Mészmál vor. Bei Magyaró- 

kereke liegt an dér Grenze des Siisswasserkalkes und des bunten Thones, 

wahrseheinlich im Contacte mit dem Quarzandesit, ein eigenthümliches 

Láger von braunem Hornstein, durcbzogen von weissen Quarzadern, in 
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enger Verbindung mit elem Süsswasserkalke, und da dér Hornstein allmáh- 

lig in denselben ubergeht, so glaube icb hier eine Contact-Yerkieselung 

vor mir zu habén. 

Die Yerbreitung dér oberen bunten Thonschichten werde ich mit 

jener dér vorerst zu besprechenden folgenden Schickten zusammen erwáh- 

nen. Diese sind abermals maríné Ablagerungen, meistens reich an Verstei- 

nerungen, und besteben vorherrschend aus porosén, groben Kalksteinen, 

weshalb ich diese — im Gegensatz zu den unteren Grobkalk- — obere 

Grobka Ik-Schichten nenne. 

In meinem Aufnahmsgebiete beginnen diese Schichten entweder mit 

Gypsbánken, welche durch blauen Thon und Tegel gesondert sind, worauf 

unmittelbar dér Grobkalk mit wiederholt eingelagerten Gypsbánken folgt; 

o<ler es fehlt dér Gyps beinahe ganzlich und dér bunte Thon ubergeht zu- 

erst in Foraminiferen-haltigen weissen Thonmergel, dieser in Anomyen- 

haltige, tafeligen weissen Ivalkmergel und dieser állmaidig in Grobkalk, 

erfüllt mit Ostracoden- und Miliolideen-Schalen. Ueber dem Süsswasser- 

kalk folgt blos bei Nyárszó am Berge Mészmál Gyps, und zwar in einer 

G Meter máchtigen Bank, welche durch einen Steinbruch blosgelegt ist; an 

allén übrigen Orten folgt sogleich dér Grobkalk. 

Die Máchtigkeit dieser Gypslager variirt sehr: in dér Gegend von 

Zsobók und Sztána z. B., wo sie ihre grösste Entwickelung zeigen, erreichen 

sie G—12 Meter. In Bobók verarbeitet mán eine scliöne, gefleckte und ge- 

aderte bunte Varietát, welche an dem siidlichen steilen Abhang des Gál- 

domb gebrochen wird, zu verschiedenen Ziergegenstánden, welche gegláttet 

und polirt ein sehr hübsehes Aussehen gewinnen und unter dem Namen 

«Zsobóker Mar mór» in den Handel gebracht werden. Von hier aus gégén 

Osten vorrückend findet mán den Gyps noch bei Tóttelke, Olálmádas, Egeres, 

Inaktelke, Mákó und M.-Gorbó in grösseren oder geringeren Massen und 

bei Gyerő-Vásárhely ragt er am Berge «Gyerőfi szöktető]'e» als eine weit- 

hin sichtbare, 10 Meter hohe weisse Felswand empor. Steilenweise, so aucli 

bei Zsobók, verschwinden einzelne Gypslager állmaidig und dalin wird die 

Stelle in seiner Fortsetzung durch eine kalktuffáhnliche, zellig porosé 

Kalkbank eingenommen. Ganz dieselbe Erscheinung fand ich bei Nagy- 

Kapus und Gyalu auch in dem unteren Gyps-Horizonte. Diese Gypslager 

nenne ich — im Gegensatze zu den unteren — den oberen Gyps-Horizont. 
Auch dieser Gyps wird an mehreren Orten, so auch entlang dér Eisen- 

bahn, als Baustein verwendet, und erwies síeli bisher dauerhafter, als zu 

erwarten war. 

Dér über die Gypsbánke gelagerte obere Grobkalk, durch graue Thon¬ 

mergel oder Thon-Zwischenschichten in mehrere máchtige Bánke geschie- 

den, zieht als eine sehr breite Zonfe durch mein Aufnahmsgebiet. Im We- 

sten beginnend, lehnt er sich zwischen Magyarókereke und Marótlaka an 
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das Quarzandesitgebirge an und streicht gégén Osten zu über Zentelke und 

Kalota-Szt.-Király in die Gegend von Damos und Nyárszó, schwenkt dann 

gégén Norden und ziebt über M.-Bikái, Sobók und Sztána bis Farnas, Kis¬ 

und Nagy-Petri binauf, von wo die Zone sich gégén Südosten wendend, 

über Tóttelke, Egeres, Inaktelke, Mákó, Bogártelke und Tűre bis M.-Gorbó, 

dem östlicbsten Orte — ausdehnt. Auf dicsem grossen Gebiet tritt dér Grob- 

kalk mit denselben tectonischen Eigenthümlicbkeiten auf, welche wir bei 

den unteren Grobkalk-Schichten hervorgehoben, da er nahe gégén Norden 

zu verílácbende, sebr ausgedehnte, tafelförmige Bergrücken bildet, von 

welcben gégén die űbrigen Himmelsrichtungen, besonders aber gégén Síi¬ 

den zu, steile Abbánge in die tief eingescbnittenen Tháler stürzen. Audi 

diese Grobkalktafeln bilden ausgezeichnete Wassersammler; die darauf 

fallenden Niederschláge sinken zum Tbeil bis zűr Grenzfláehe des oberen 

bunten Tbones, und treten an melireren Orten als reicbe Scbicbtquellen zu 

Tagé, dérén Wasser aber wegen des grossen Gypsgebaltes gewöhnlich un- 

geniessbar ist. Die entlang derEisenbabnlinie von Sztána undZsobók hervor- 

quellenden reicben Wasseradern erweichen den obersten Theil des bunten 

Tbones und gébén somit Yeranlassung zűr Bildung vieler Bergscblipfe, 

welche die Eisenbabnlinie fortwáhrend bedrolien. 

Die Spuren einer grossartigen Bergrutschung sieht mán auch bei 

Magyarókereke, wo dér obere Grobkalk vöm Rücken des Siisswasserkalkes 

bis zum Rande des Dorfes binunterglitt, die Süsswasserkalkbank aber in 

Folge dér Bewegung des erweichten bunten Tbones in eine Unzahl von 

Trümmern zerspalten und übereinander gebáuft wurde. Dér letzte Fali 

eines solclien grossen Bergscblipfes geschah am 13. und 14. August des 

Jahres 1851 ; dér Berg Yenyigés löste sich damals in beiláufig 2000 Meter 

Lángé und 100 Meter Breite vöm Gelesztás-Berge los und glitt, das Dorf 

bedrobend, ein gutes Stíick liinab. 

Dér obere Grobkalk ist sebr reich an Versteinerungen, die Mollusken 

korúmén grösstentheils als Steinkerne vor, die schwer zu bestimmen sind. 

Die Ecbinodermen aber liefern sehr wolil erbaltene Formen. Die bezeicli- 

nendsten Arten sind in meinem Gebiete beinabe ganz dieselben, welche 

Herr Dr. Hofmann aus dér Gegend von Sibó aufgezáhlt batte, námlich: 

Terebellum sp. 
Natica caepacea, Lám. 

» sigaretina, Desh. 

Bostellaria sp. (riesige Forrn), bei Nyárszó sebr báufig. 

Cerithium cfr. cornu copiae, Sow. 

» cfr. giganteum, Lám. 

Xenophora agglutinans, Lám*. 

Nerita ( Velates) Schmideliana, Chemn. 
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Pleurotomaria Bianconi, (Í’Arch. 

Vulsella légiimen, cTArch. Bei Magyarókereke massenhaft. 

Ostrea transilvanica, Hofm., überall hantig. 

Anomya tennistriata, Desh. 

Echinolampas gigantcus, Páv. 

Euspatangus crassus, Hofm. (aff. multituberculatus Dam.) 

Leiopedina Samusi, Páv. 

Halitherium sp., Rippen-Bruchstücke, bei Zsobók. 

jForaminiferen, Ostracoden, Lkhothamnien-Knollen, 

Kor allén. 
Diese und sonstige Versteinerungen kommen beinahe ausnahmslos 

im Mitteleocán, d. i. in dér Pariser Stufe anderer wolil untersuchten Gegen- 

den vor, und besonders die riesigen Cerithien deuten schon auf die obersten 

Schichten dér Pariser Stufe hin; und wirklich schliessen auch bei uns 

die oberen Grobkalkschichten die Beibe dér mitteleociinen Ablagerungen 

ab; die darüber folgenden Schichten enthalten bereits vorherrschend 

solche Versteinerungen, welche für die obereocane Barton-Stufe bezeich- 

nend sind. 

Die untere Abtheilung dieser Stufe lukién die sogenannten Intermedia- 

Schichten, welche besonders durch das massenhafte Auftreten dér Nummu- 

lites internné dia d’ARCH. und N. Fichteli d’ARCH., ausserdem aber auch durch 

andere Fossilien bezeichnet ist. In meinem Gebiete sind sie aus mehreren 

Gründen niclit überall leicht zu erkennen dennoch ist es nicht wahrschein- 

lich, dass sie irgendwo unterbrochen seien. Erstens ist die Máchtigkeit die¬ 

ser Schichten hier im Allgemeinen gering, höchstens 10 Meter, an vielen 

Orten aber blos 4—5 Meter, wesshalb sie oft durch alluviale oder diluviale 

Sedimente bedeckt sein dürften. Zweitens bestehen die Schichten an den 

meisten Punkten dieses Gebietes aus festen Kalkmergeln, wesshalb sie sich 

von den liegenden Grobkalkschichten petrographisch nicht unterscheiden 

lassen und bei oberfláchlicher Besichtigung auch dafür gehalten werden 

können. Und drittens ist diese Yerwechslung um so eher möglich, weil 

diese Kalkmergel die zwei bezeichnenden Nummulit-Arten und Serpula 

spirulaea, Lám. so spárlich enthalten, dass ich öfters nur nach lángerem 

Suchen einzelne Exemplare davon finden konnte. Solche Stellen fanden 

sich bei Nagy- und Kis-Petri, Farnas, M.-Bikái und B.-Hunyad, wo sie den 

Lagerungsverháltnissen nach jedenfalls vorhanden sein und die breite Zone 

des oberen Grobkalkes als dünnes Bánd einsáumen müssen. Gut entwickelt 

beobachtete ich sie vöm östlichsten Bande des Gebietes (M. Nádas) íiber 

Tűre bis Egeres, und dann am westlichen Bande bei Magyarókereke, wo 

dér nummulitenreiche weiche Thonmergel vorherrscht, welcher bei Iílau- 

senburg bereits an dér oberen Grenze, gégén den Bryozoentegel zu, vorzu- 

kommen pflegt. 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 9 
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Ausser diesem schmalen Saume korámén die Intermedia-Schich- 

ten auch als einzelne, durch Denudation isolirte Partién oder Fetzen an 

den höchsten Pnnkten dér Grobkalktafeln vor; so besonders am Berge 

Piiszeg und auf dem davon gégén Osten sich abzweigenden Bergrücken 

((Sztánai kő» genannt; ferner auf dér höchsten Spitze des ober O.-Nádas 

sich erhebenden Dj. Cruci, und ober Zsobók an dér Eisenbahnlinie an zwei 

Stellen. An den genannten zwei ersten Orten bedecken sie eine ziemliche 

Fláche und sind von Versteinerungen ganz erfüllt. Die gewöhnlichsten Ár¬ 

téri in meinem Aufnalimsgebiete.überhaupt sind die folgenden : 

Natica caepacea, Lám. 

Pleurotoinaria Kadin-Kewiensis, d’AucH. 

üstre a jiabellula. Lám. 

# Martinsi, d’ARCH. 

Pecten Thorenti, d’ARCH. 

» soka, Desh. 

Spondylus vaduló, Lám. 

» Buchi, Phil. 

Schizaster lucidus, Laube. 

» ambulacrum, Laube. 

Laganum transilvanicum, Páv. 

Scrpula spirulaea, Lám. 

Numniditcs intermedia, d’ÁRCH. 

» Fi elítéli, d’ARCH. 

Ueber den Intermedia-Schichten folgen Schichten eines gelblich- 

grauen od. bláulichgrauen, zerkiüftet schieferigen Tlionmergels und Tegels, 

welche Pávay nacli den niemals felilenden Brvozoen Bryozoentegel-Schich- 

ten benannte, wáhrend Dr. Hofmann sie unter dem Narnen dér Bveder Mergel 

beschrieb, welchen ihnen Dr. Stache gab. I)iese Schichten erreichen inner- 

halb meines Gebietes ch-ca 40 Meter Machtigkeit und sind deshalb in 

Form eines bedeutend breiteren Bandes, als die Intermedia-Schichten, ohne 

'Unterbrechung durch das ganze Gebiet zu verfolgen, eben iiber dieselben 

Orte, welche ich früher erwáhnt hatte. 

An interessanten Fossilien gewöhnlich reich, zahle ich blos die auf- 

fallendsten auf: 

Ostrea rarilamella, Desh. sp., ganze Bánke erfüllt mit den riesi- 

gen Schalen dieser Art, bei M.-Sárd, Tűre, Farnas, Egeres 

und N.-Petri. 

Ostrea Martinsi, d’ARCH. 

» jiabellula, Lám. 
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Pederi Thorenti, cTArch. 

Spondylus Buehi, Phil. 

Terebratiilina tenuistriata, Leym. 

Nummulites cfr. Tournoueri, de la Harpe. 

» cfr. Boucheri, de la Harpe. 

Orbitoides tenella, Gümb. 

Bryozoen, Forciminiferen. 

Und damifc schliessen wir die Reihe dér eocanen Ablagerungen. 

‘ * 

Die Reihe dér oligoccinen Ablagerungen meines Aufnahmsgebietes 

beginnt mit einer sehr dünnen Bank, welche unmittelbar auf dem Bryozoen- 

tegel liegt. Dies ist ein d'urch unzáhlige Bruchstücke von Molluskensclialen 

(besonders Pecten sp.) und eines Balanus sp. erfüllter breccienartiger, dichter 

Mergelkalk, welcher als 1 —^ M. dicke Bank an vielen Punkten beobachtet 

wurde. Obgleich ich nirgends gut bestimmbare ganze Molluskensclialen 

traf, muss ich diese Kalkbank dennoch dér petrographischen Beschaffen- 

heit, den Lagerungsverhaltnissen und besonders den háuíigen Balanus- 

Resten nach mit dem bei Klausenburg am Berge Hója wohl entwickelten, 

mollusken- und korallenreichen Kaiké identifichen, welchen ich unter dem 

Namen dér «Hójaer Schichten» beschrieb, die ilirer Fauna nach wohl am 

besten mit den Sangonini-Schichten des Vicentinischen übereinstimmen. 

Ueber den Hójaer Schichten folgen dann abwechselnd bráunliche oder 

röthliche, weissgefleckte, bunte Thone, gelbe bröckelige, thonige Sandstein- 

und grünlichgraue Mergel-Schichten, mit eingelagerten weissen knolligen 

Kalkmergelbanken, unter welchen besonders die kalkreicheren Schichten 

mit mehr oder minder wohl erhaltenen Molluskensclialen erfüllt sind, ein- 

zelne braunlichgelbe schieferige Thonschichten aber auch schlechte Pflan- 

zenabdrücke (bei Egeres an die Strasse gégén N.-Petri) enthalten. Unter 

den Yersteinerungen liebe ich als gewöhnlichste Arten die folgenden 

hervor: 

Krebsscheeren. 

Natica crassatina, Lám. 

o angustata, Grat. 

Cerithium margaritaceum, Brocc. sp. 

Melánia (Chemnitzia) striatissinia, Zitt. 

Eburnea Caronis, Brongn. 

Cyrena semistriata, Desh. 

Cytherea incrassata, Sow. 

Teliina sp. {aff. Piaidini, Desh.) 

9* 
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Panopaea Heberti, Desh. 

Cárdium sp. 

Es sind dies jene Schichten, welehe besonders bei M.-Sárd und Méra 

gut aufgesclilossen sind und ausgebeutet wurden, welchen ich deshalb den 

Namen dér cMéraer Schichten» gegeben habé. Den Yersteinerungen nach 

entsprechen sie vollkommen den Gomberto-Schichten des Vincentinischen. 

Ilire Máchtigkeit betrágt in meinem Aufnahmsgebiet 4-0—50 Meter und sie 

ziehen in einer wenig breiten Zone vöm Akasztelare-Berg bei M.-Sárd über 

Tűre, Bogártelke, Egeres, N.- und K.-Petri, Farnas und Bikái in. die Umge- 

bung von B.-Hunyad. 

Darüber folgt eine aus roth und weiss gefleckten Thonen und aus da- 

zwischen gelagerten gelblichen oder weissliehen, mürben, háufig sehr groben 

Sandstein-, oder auch losen Sand-Schieliten bestehende máchtige Ablagerung, 

in dérén einzelnen festeren Sandsteinbánken mán nur die Schalen oder Stein- 

kerne dér Cyrena semistriata Desh. antrifft. Beiiáufig in 130 Meter Hölie 

über den Méraer Schichten Hegen melirere dünne Braunkohlenlager dórin 

und lassen sich in grosser Verbreitung in dér ganzen nördlichen Hálfte des 

Aufnahmsgebietes verfolgen, da theils durch natürliche, theils durch künst- 

liche Aufschlüsse, námlich durch bereits in den fünfziger Jahren begonnene 

und seitdem mit wenig Erfolg betriebene Grubenbaue dérén sámmtliche 

Verháltnisse genau zu beobacliten sind. 

Solche primitive Grubenbaue werden heute noch bei Egeres (Andor- 

und Fortuna-Grube), bei Argyas (Elek-Grube) und bei Dank betrieben, 

Spuren aufgelassener Gruben und Schürfungen aber sielit mán zwischen 

Bogártelke und Sólyomtelke, bei Forgácskút (Franz- und Josef-Gruben), 

bei N.-Petri, Tamásfalva, in dér Náhe dér Almáser Burgruine, und bei 

Nagy-Almás. Natürliche Aufschlüsse sieht mán an zahlreicheil Punkten dic¬ 

sér Gegenden. Gégén Osten zu scheint Méra dér letztc Punkt zu sein, wo 

die Spuren dér Kohlenlager noch zu beobacliten sind; bei Klausenburg 

findet mán dieselben Schichten im Törökvágás-Sattel aufgesclilossen, aber 

ohne irgend eine Spur von Kohlenlager; wahrscheinlich habén sich die 

Láger gégén diese Richtung zu gánzlich ausgekeilt. 

Die Schichtenreihe ist z. B. bei Forgácskút, am Abhange des nördlich 

über dem Dorfe sich erhebenden Berges die folgende: Dér erwáhnte bunte 

Thon ubergeht gégén die Kohlenlager zu in blauen, plastischen Tlion, stel- 

lenweise mit einzelnen Schalen von Cyrena semistriata Desh. ; weiter hin- 

auf folgt zwischen dunkle Kohlenschiefer eingebettet das erste, 30 Centrn. 

dicke Kohlenflötz. Darüber folgt 4 Meter máchtig blauer, schieferiger Cyre- 

nentegel, eríüllt mit Pyrit- und Markasitknollen und aus dér Zersetzung 

dieser entstandenen Gypskrystallgruppen, Thoneisenstein-Nieren und Ne- 

stern. Abermals ein 30 Centrn. dickes Kohlenflötz, über welches eme 4 Met. 
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máchtige gelbe, thonige Sandschichte lágert, worauf ein 20 Centin, dickes 

Kohlentlötz und dann eine 1 Meter dicke feinblátterige Kohlenschiefer- 

Schichte die Reihe dér kohlenführenden Ablagerungen schliesst. 

Das Hangende bildet eine, wenigstens 10 Meter máchtige Ablagerung 

von gelblichen oder graulichweissen, mürben Sandsteinen, mit groben 

schotterigen Zwischenlagen, welche an den Bergabhángen als steile, háufig 

malerisch zerrissene Felswánde emporragen und in dér Streichungsrichtung 

weithin verfolgt werden können. Audi die Almáser Burgruine steht auf 

dieser schotterigen Sandsteinbank. 

An anderen Orten erreicht das mittlere Kohlentlötz 50—70 Centin. 

Máchtigkeit, erweitert sich sogar bis zu 1 Met., ist aber an solchen Stellen 

durch 3—4 dünne Thonzwischenschichten in 4—5 Lagen getheilt. Nirgends 

beobachtete ich die re inén Kohlenflötze in solcher Máchtigkeit, dass ein 

ordentlicher Grubenbau mit kostspieligeren Einrichtungen sich gegenwártig 

rentiren würde. Jetzt lassen die in Klausenburg wohnhaften Gebrüd. Sigmond 

die oben erwálmten primitíven Gruben abbauen und verwenden die Kohlé in 

ihrer Spiritusbrennerei. Die Kohlé ist glánzend schwarz, an dér Luft schnell 

zerbröckelnd, mit bedeutendem Eisenkies- und Gypsgehalt, welche die Ab- 

sonderungsíláchen in dünnen Krusten überziehen. Das durch die Verwitte- 

rung des Eisenkieses entstehende Eisenoxydhydrat fárbt die Kohlenflötze 

an den Ausbissen rostbraun, die Nachbarschichten aber intensiv rostroth. 

Ueberall sickern aus diesen Kolileiilagern eisenvitriolháltige Quellén her- 

vor, aus welchen sich rother Eisenocker reichlich abscheidet. In dér Um- 

gebung von Forgácskut íindet maii deslialb kaum irgend ein trinkbares 

Wasser. 

Ausser dér bereits erwáhnten Cyrena semistriata, welche stellenweise 

sehr háufig ist, findet mán seltener nocli: Congeria cfr. Brardii, Brongn., 

Melanopsis Hantkeni, Hopm., Melánia, sp., woraus dér Süsswassercharac- 

ter dieser Ablagerung zu ersehen ist, zugleich über dérén geologisclies 

Altér kein Zweifel obwalten kann, indem die drei ersteren Molluskenarten 

überall die Hauptformen dér Süsswasserschichten dér Aquitanischen Stufe 

K. Mayer’s bilden. Wahrscheinlich aus denselben bunten Tlionen stammt 

jenes Bruchstück einer Kinnlade mit 2 Backenzáhnen, welches durch Al. 

Pávay mit dér Bezeichnung des Fundortes «Bánffy-Hunyad, erster Eisen- 

bahndurchschnitt» an die ung. geologische A listait gelangt war, und von 

einem Entelodon sp. herstammt. Von Közép-Füld besitzt übrigens aucli 

das Siebenbürgische Museum aus denselben Schichten ein Bruchstück 

eines grossen Fussknochens, und ich selbst fand bei B.-Hunyad nahe dér 

oben bezeichneten Steile, dann bei Alsó-Füld einige kleine Knochenírag- 

mente von demselben Erhaltungszustand, welche allé für die Möglichkeit 

des Vorkommens von Entelodon-Resten sprechen. 

Mán könnte diese, Kohlenflötze enthaltenden Schichten, dérén Ge- 
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sammtmáchtigkeit ieh auf etwa 150 Meter schátze, als eine ziemlich breite 

Zone ebenfalls in die Karte einzeichnen, um so mehr, da sie ein so scharf 

ausgeprágtes Haugendes in Fönn dér erwahnten máchtigen Sandsteinbank 

besitzen; da aber die folgenden Schichten allé derselben Stufe angebören, 

und durch die Einzeichnung dér Ausbisse von den Kohlenflötzen die Flá- 

chenausdehnung dieser Schichten in dér Karte klar hervortritt, Iliéit ich 

diese Specificirung nicht für nothwendig. Es Avird aber dennoch zAveckmás- 

sig sein, diese kohlenführende Schichtengruppe zu benennen, und ich be- 

zeicbne sie, weil sie besonders in dér Umgebung von Forgácskút gu-t ent- 

wickelt und aufgeschlossen ist, als «Schichten von Forgácskút». 

Das unmittelbare Hangende dér Koblenflötze, námlich die mindestens 

10 Meter machtige Sandsteinbank mit ihren groben schotterigen Lagen, 

Avelche stelleiiAveise, besonders in dem Avestlich von N.-Almás liegenden Aval- 

digen Gebiet, vorherrschend Averden, kann mán in ihrem Streichen durch 

das ganze Aufnahmsgebiet verfolgen, und überall erhebt sie sich als steile 

Felswand über den darunter liegenden bunten Tlionen und sonstigen 

lockeren Schichten. Die Einschlüsse dér schotterigen Lagen bestehen 

liauptsáchlich aus Gerölle von derben faringen Quarzen und Orthoklas- 

Quarz-Trachyt, avozu sich untergeordnet rother Jaspis, Kieselschiefer, 

Phyllite und Holzopale gesellen. In dér Avestliclien Hálfte meines Gebietes 

ziehen blos bei Kis-Petri, am Berge Bükkös, in dér östlichen Hálfte aber 

überall, besonders bániig bei Magyar-Sárd, einzelne muschelerfüllte Bánke 

hindurch mit den mehr oder Aveniger gut erhaltenen Schalen oder blos 

Steinkernen von Corbnlomya cfr. trianguJa, Nyst., Corbiilomya crassa, Sand., 

Cyrenci semistriata, Desii. und einer Cardium-Ari, aus welchen zu ersehen 

ist, dass es dieselbe Schichtbank ist, Avelche den Steilabbang des Klausen- 

burger Fellegvár-Berges bildet, und bereits durch Dr. G. Stache als Fdlcg- 

várer Corbula-Sandstein bezeielmet Avurde. 

Darüber folgen Avieder in bedeutender Mácbtigkeit rőtbe, braune und 

Aveisse, alsó bunte, versteinerungsleere Thonschichten, Avorauf abermals 

Avenigstens P2 Met. machtige Bánke von Aveissen und rostgelben, selír 

schotterigen mürben Sandsteinen hegen, A\de selbe bei Közéjdak, an dér 

Landstrasse gégén M.-N.-Zsombor zu, sehr gut aufgeschlossen sind ; dann 

babén Avir Avieder bunte Tlione Avechsellagernd mit diinneren, Aveissen, zer- 

reiblichen Sandsteinen, und diese Schichten ziehen im Almásthale bei 

M.-N.-Zsombor, im östlichen Tlieile des Aufnabmsgebietes aber bis Oláh- 

Köblös, an Avelchen Orten abermals Kohlenflötze auftreten. 

Das Dorf Oláh-Köblös liegt auf buntem Thon. An dem nördlich sich 

erbebenden Bergabhang sieht mán in graulichweissem Thon Kohlenscliiefer 

mit diinnen Kohlenflötzchen eingelagert. Darüber folgt bláulicbgrauer 

Thon erfüllt mit den gut erhaltenem Schalen von Cerithium margaritaceum, 

Brocc. und Cer. plicatum, Brug. var. pap illatain, Sandb. und diesen bedeckt 
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eine graulichweisse, schotterige Sandsteinbank. Die lángst aufgelassene 

und eingestürzte Grube liegt hinter diesem Kücken an dér Solile des «La 

doszu Obirszi» Tbales. Hier sieht mán in bláulichgrauen Tbon zwei Koh¬ 

lenflötze eingelagert, das untere 50, das obere nur 30 Centin, dick. Darüber 

liegt eine dicke weisse Sandsteinbank und dann wieder weiss und roth- 

bunte Tlione. 

Bei M.-N.-Zsombor sind die Kohlenflötze und die begleitenden ver- 

steinerungsführenden Tlione viel besser entwickelt und aufgescblossen. Ich 

selbst untersuchte die Ausbisse dér Kohlenflötze im Dorfe nahe dér Spiritus- 

brennerei, ausserhalb des Dorfes an dér südlichen Lehne des Daaler 

Tbales, in den Thálern Szentye, Kapus und Horzs, und beobachtete in den 

versteinerungsreichen schieferigen blauen Thon- und Kolilenschiefern nahe 

über einander 3—3 Flötze, dérén Máehtigkeit zwischen 20 Centin, und 

I Met. schwankt, und welche sammt den begleitenden Schichten unter 

10—15° nahe gégén NO einfallen. Einige Meter tief unter den Elötzen 

befindet sich eine Bank eines gelben, feinkörnigen, thonigen Sandsteines, 

und über ilmen folgt auch bald eine schotterige Sandsteinbank. Von Ver- 

steinerungen sammelte ich Cerithium margaritaceum Brocc., Cyrena semi- 

striatci, Desh. und Psammobia sp. 
Diese ebenfalls aquitanischen oheren kohlenführenden Schichten, von 

dér máclitigen Sandsteinbank an bis zűr liangenden Sandsteinbank dér 

Kohlenflötze — können wir füglich die Zsomboréi- Schichten nennen. Ilire 

Máehtigkeit betrágt beiláufig 100 Meter. 

Ueber den Zsomboréi- Kohlenflötzen wird dér Thon zuerst sandig, 

bald schotterig, und übergeht in den schon erwáhnten schotterigen Sand- 

stein, welcher abermals in Form einer 10- 15 Meter máclitigen Bank dem 

Streichen entlang fortzieht. Bei Zsombor kommen am Abban ge, nahe dér 

Spiritusbrennerei, und am nördlichen Gehánge des Daaler Tbales Scher- 

benvon Ostrea cyathula, Lám. darin und in einer die untere Grenze bilden- 

den Thonschicht vor, woraus mán auf dérén marínén Ursprung scliliessen 

darf. Darüber folgen wieder bunte Tlione mit eingelagerten einzelnen dün- 

nen Sandstein-Schichten, welche mit Steinkernen von Mollusken erfiillt 

sind, und darüber ein dünnes Kohlenflötz im blauen Tegel eingelagert. 

Diese Schichten sind besonders zwischen Puszta-Szt.-Mihály und Hidalmás 

im Tliale, welches dem Djalu Cotuluj folgt, und in dem sogenannten 

«Határárok)) gut aufgeschlossen, wo ich sie in Gesellschaft des Herrn Dr. 

C. Hofmann zu untersuchen Gelegenheit hatte ; aber auch innerhalb mei- 

nes Aufnahmsterrains beobachtete ich die Ausbisse dér diesen Schichten 

angehörigen Kohlenschiefer, námlich am Wege zwischen Zutor und Topa- 

Szt.-Király, nach welcher Bichtung zu diese Schichten fortstreichen. Die 

darin vorkommenden Versteinerungen sind abwechselnd maríné, mit 

Austern (Ostrea cyathula, und O. Gingensis, Schlotth.) und brackische in dem 
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kohlenführenden Thone (Cerithium margaritaceum, Brocc. sp., Cerithium 

aff. moravicum, Horn., Cyrena cfr. Brongniarti, Bárt.) oder stellenweise 

anseheinlich auch gemisclit (Djalu Cotuluj). In den kalkigen Sandsteinen 

des Thales unter dem Djalu Cotuluj sammelte ich mehr weniger gut erhal- 

tene Schalen oder Steinkerne von: Ostrea Gingensis Schlotth., Cyrena 

cfr. Brongniarti, Bast., Cyrena sp. gigas, Hofm. a ff., Mytilus Haidingeri, 

Horn., Melanopsis Hantkeni Hofm. und Psammobia sp. Aus allém dem ist 

zu ersehen, dass diese Ablagerung gemischten Characters, welche ich 

«Schichten von Puszta-Szt.-Mihálg» nennen will, knapp an dér Grenze dér 

aquitanisehen und dér ersten mediterránén Stufe stehen; icli betrachte 

sie als die obersten Schichten des Aquitaniens. Ilire Máchtigkeit mag etwa 

150 Meter betragen. 

Darüber folgt bei Topa-Szt.-Király eine, vorherrscliend aus mürben, 

schotterigen Sandsteinen bestehende, 35—4-0 Meter machtige Schichten ■ 

zone, in welcher gégén Daal zu mehrere Schichten feinblátterigen Ivohlen- 

schiefers mit dünnen Kohlenlagen eingelagert sind, wáhrend gégén den 

Topaer Sattel, nach welcher Richtung zu diese Zone streicht, ich dieselben 

nicht mehr bemerkte. Ueber Puszta Topa hinaus habé ich die Fortsetzung 

diesel- Schichten nicht verfolgt. Bei Daal beobachtete ich mit Herrn Dr. 

Hofmann zwischen diesen Sandsteinschichten, inmitten dünnblatterigen 

Kohlenschiefers, etwa 5 Kohlenílötzchen (das stárkste nur 30 Centm.) über 

einander. Diese Sandsteinzone entspricht dér Lagerungsfolge nach den 

marinen Koroder Schichten, obzwar liier keine Versteinerungen vorkom- 

men und die Kohlenílötzchen eben nicht auf marine Bildung hinweisen. 

Jedenfalls trifft die Fortsetzung dér Streichungsrichtung dieser Schichten 

gerade auf Korod, und werden die in den nachsten Jahren liier vorzuneh- 

menden Untersuchungen zeigen, oh diese Auffassung richtig ist. 

Pleber diesen Sandstein-Schichten folgt eine miichtige Ablagerung 

von schmutzig braunlichem, weichem schieferigen Tegel, welcher innerhalb 

meines Aufnahmsgebietes blos die über Topa-Szt.-Király und Puszta Topa 

nördlich sich erhebenden Hőben bildet. Seiner vorherrschenden Forami- 

niferen-Fauna und den sparlichen Molluskenresten nach ents]irechen diese 

Schichten weiter gégén Norden dem Schlier; in meinem Gebiete hatte ich 

noch nicht Gelegenheit dieselbe genauer zu untersuchen. Herr Dr. Hof¬ 

mann beschrieb dieselben unter dem Namen dér «Fórarmniferen-I'egei von 

Kettősrnezu*. 
Diese und die vorhergehenden Schichten reprásentiren in unserem 

Gebiete die neogene untere mediterráné Stufe; dér oberen mediterránén 

Stufe angeliörige Schichten habé ich bei diesen Aufnahmen nicht getroffen, 

obgleich es nicht unmöglich erscheint, dass auch solche in die nordöstliche 

Ecke des Gebietes hineinragen. 

Auch die quaternaren Ablagerungen muss ich kurz erwahnen, weil 
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selbe in dér Gegencl von 13.-Hunyad und Egeres ein bedeutendes Gebiet 

bedecken und Terrassen bildend auch an anderen Stellen vorkommen. Sie 

bestehen vorherrschend aus gelbem, sandig-scliotterigem Leírna, an dessen 

Basis stellenweise, besonders bei Kalota-Szt.-Király, Magyarókereke und 

Alsó-Füld, Schotterlager auf den alteren tertiaren Schiehteu ruben. Bei 

Alsó-Füld, nördlich vöm Dorfe, erhebt sich eine mit tiefen Wasserrissen 

durchfurchte Terrasse iiber dem rőtben Tbone dér Forgácskúter Schichten; 

sie bestebt untén aus einer I Meter dicken Schotterl ige, worauf 2 Meter 

dick gelber sandiger Lebm liegt, in welchem Backenzáhne und andere 

Knochenfragmente von Elephas privvigcnius Mey. ziemlich liáufig sind. 

Die aus dem Gesteinschutt dér ringsum liegenden Berge und aus 

humösem Lebm bestehenden alluvialen Ablagerungen fiúdét mán im All- 

gemeinen an dér Sohle und den Aachen Leimen eines jeden Tliales, an 

manchen Stellen, so z. B. bei Magyar-Gorbo auch in einer Máchtigkeit von 

3—4 Metern. Hier fand ich aucli eine durch Humus schwarz gefarbte 

Culturschichte, welcbe dicke Scberben von Thongefássen, Knochen- und 

Hornsteinsplitter entbált; diese muss aber nocli genauer untersucht 

werden. 

Nocli muss icli zweier techniscb verwerthbarer alluvialer -— oder 

vielleicbt zum Tlieile noch diluvialer Ablagerungen gedenken; es sind dies 

ein Vitrioltorf- und ein Sumpfeisenerz-Lager. 

Has Vitrioltorf láger liegt bei Vásártelke in dem Vereinigungswinkel 

dér Tháler Valea Béren und V. Stoborilui auf gelbem Tlion, welcber den 

Zsomboréi' Scbicbten angehört, bedeckt in durchschnittlich 1 Va Meter 

Máchtigkeit beiláufig eine 2500 BMet. grosso Fláche und wird durcli etwa 

1 Met. bobén Terrassenlehm überdeckt. Has Láger ist Eigentlium des Herrn 

Ludw. Sigmond, dér es aucb entdeckte und an seinem untersten Bande gut 

aufscliliessen liess. Her aus dem aufgescbiitteten Torfe síeli entwickelnde 

Scliwefelsáuregeruch, dér reicbe Fisenvitriolgehalt des abfiiessenden Was- 

sers und dér sicb absetzende Eisenocker, ferner bei trockenem Wetter das 

reicblich ausblübende Salz verrathen im Torfe den grossen Gelialt an 

Eisenvitriolbestandtheilen. Ein Kubikmeter des an dér Luft ausgetrockneten 

Vitrioltorfes wiegt beiláufig 780'5 Kilogrammé und das ganze Láger dürfte 

etwa 30,000 Kilocentner Vitrioltorf entlialten. 

Hieser Vitrioltorf wurde an drei verschiedenen Orten analysb't. Es 

ergab sicb folgender Gelialt: 

I. Nach dér in dér k. k. geol. Beichsanstalt vorgenommenen Unter- 

sucbung. 

a) In dem durch Wasser extrabirten Theile sind entlialten : 

Eisenosydul 

Scliwefelsáurc 

17-927. 

20-50 » 
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was G9'2S°/o Eisenvitriol (Fr SO4 + IH2O) entspricht mit 0*54°/o Scliwe- 

felsaure-Ueberschuss, welcher an Kaik gebunden als Gyps vorhanden ist. 

b) I11 den im Wasser unlöslichen Reste sind nocb: 

Scliwefel ... ... ... ... ... ... 5.63% 

Eisen ... ... ... ... ... ... 7‘30 » 

I)ies entspricht 9-87"/o nocb nicht zersetztem Eisenkies und nocb 

3‘OG°/o Eisen. welches in Form von wasserhaltigem Eisenoxyd vorhan- 

den ist. 

II. Das Ergebniss dér in Budapest unter Aufsicbt des Prof. Dr. Waetha 

durcb E. Fauser ausgefülirten Analyse. 

lm Wasserextract von 100 Gr. des Torfes wurde gefunden : 

Scliwefelsaures Eisenoxydul (Eisenvitriol) ... ... 2k44°o 

Scliwefelsáure ... ... ... .... ... ... 13-30» 

Indem die dér gefundenen Eisenvitriol - Quantitát entsprecbende 

Scliwefelsáure nur 7-04°/u ausmacbt, ist dér Ueberscbuss von 6’26°/o an die 

vorhandene Alaunerde als Alaun, an den Kaik als Gyps, an das Nátrium 

als Glaubersalz gebunden. 

III. Die in Klausenburg unter Aufsicbt des Prof. Rúd. Fabinyi durcb 

J. Gáspár gemachte Analyse : 

Das ans dem bei 120° C. getrocknetem Torfe unmittelbar extrakirte Eisen¬ 

vitriol-Quantum ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ._ ... 44-9S% 

Gyps ... ... _ ... ... ... ... ... . 1-61 » 

Die Quantitat des in dér Mutterlauge zurückgebliebenen Eisenvitriols 32-79 » 

Nacli v. Hauer könnte das Matériái zűr Bereitung von Scbwefelsaure, 

Eisenvitriol und Eisenoxyd verwendet werden. Nacb Dr. Wartha wáre die 

am meisten nutzbringende practiscbe Verwerthung dieses Torfes zu Eisen- 

moorbadern, wie in Marienbad und Franzensbad, wo das aus iibnlicbem 

Matériái gewonnene Salz unter dem Namen «Moorsalz» gebraucbt und 

aucb in den Handel gebracht wb’d. 

Zu diesem Zwecke wurde die Vásártelker Moorerde im verflossenen 

Sommer versuchsweise in dem Jegenyeer Bade wirklich verwendet, und 

mán lobte allgemein die Wirkung derselben. 

Das Sumpfnsenerzlager liegt in einem lángén und tiefen Tkale des 

von Egeres nördlich liegenden waldbedeckten Gebirges, in dem sogenann- 

ten Bálványos-Thale, oberkalb einer aus einer canalartigen Höhle bervor- 

breclienden und Eisenocker absetzenden Quelle, welcbe die Bewobner dér 

Gegend «Rézforrás» (d. i. Kupferquelle) nennen. Dér Grund bestebt hier 

aus dem den Forgácskúter Scliicbten angebörigen sandigen Tbon, welcber 

durcb das aus dér Quelle absitzende Eisenoxyd lebbaft roth gefarbt ist. In 

beiláufig c2 Metern dieses rőtben Tbones Hegen zerstreut kleinere-grössere 

Sumpfeisenerz-Blöcke, an welcben mán haufig nocb die Spuren dér einsti- 

gen Sumpfpflanzen bemerkt. Oberbalb dieses, ebenfalls durcb Herrn L. 
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Sigmond entdeckten Sumpfeisenerzlagers folgen sogleicli die máchtigen 

Schichtbánke des Corbula-Sandsteines, ebenfalls durchdrungen und roth 

gefárbt durcb das reichliche Eisenoxyd. 

Sowohl das Torfmoor-, als auch dieses Sumpfeisenerzlager, erhielten 

ohne Zweifel aus dér Zersetzung des in den nahen Kohlenlagern und den 

einschliessenden Thonen enthaltenen Eisenkieses ikre Hauptbestandtheile, 

das Eisenvitriol und den Eisenocker, welche beide in den Thalgriinden 

sich ansammelnden Sümpfen lángé Zeit hindurch sich abgelagert habén. 

Bei Vásártelke bildeten die wuchernden Wasserpflanzen das Torfmoor, 

wáhrend im Bálványos-Thale wenige Pflanzen dureh den reiclilicheren 

Eisenocker verdrángt wurden. 

Einige Tausend Schritte liöher im Thale befindet sich eine holie 

Sandsteinwand, in welcher die einstens hier entsprungenen máchtigen 

Quellén deutliche Spuren, námlich mehrere tief eindringende Canále hin- 

terliessen, wovon dér grösste wenigstens 3 Meter láng, 1 Meter hoch und 

V2 Meter breit ist. Hier dürfte dér Ursprungsort jener reiclien Quelle ge- 

wesen sein, welche mit ihrem reichlichen Eisenoxydabsatz im unteren 

Tlieile des Thales sámmtliclie Schichten durchdrang und auch das be- 

schriebene Sumpfeisenerzlager absetzte; und vielleicht ist die «Rézforrás» 

nichts anderes, als ein verkümmertes Ueberbleibsel jener riesigen Ur- 

quelle. 

Am Schluss meines Berichtes angelangt, kann icli nic-ht unerwáhnt 

lassen, dass wáhrend dér Excursionen die intelligenten Landbewohner 

meinem Wirken überall das regste Interessé entgegenbrachten, mir die 

herzlichste Gastfreundscliaft erwiesen und meine Arbeiten mit ihren Orts- 

kenntnissen beförderten; ebenso muss ich erwáhnen, dass eine Zeit hin¬ 

durch mein fleissiger und talentirter Schiller, Herr Lehramtscandidat 

Georg Vutskits, mir bei meinen Excursionen eifrig assistirte, und dass er 

auch jetzt. besonders an dér Bearbeitung des reichen Nummuliten-Materiales 

fleissig mitwirkt. 

Anbangsweise gebe ich eine tabellarische Uebersicht dér besprochenen 

Schichtenreihe des Tertiársystems. 



140 JAHRESBERTCHT DÉR KÖN. UNO. GEOLOOISCHEN ANSTALT. 

Tabellarisdie Uebersiclit dér besproclienen Scliichtenreihe des Tertiarsysteras. 

Abthei- 
lung 

(Serie) 

Stufen 
Scliichten 

Kurze petrogi'aphische und allgemein paláontologische 

(Etagen) , Characterisirung dér einzelnen Sehiehten. 

A 
(D 

bű 

Untere 

oder erste 

No 
Sehiehten von 

Kettősmező 
(Schlier) 

Schmutzig graue, oder rostbráunliehe, klüftig schiefe- 
rige, weiehe Tegel mit Foraminiferen und Mollusken des 
Schlier. 

O 
0) 

£ 

mediterra - 

ne Stufe 
Nx 

Koroder 
Sehiehten 

Miirbe, schotterige Sandsteine und loser Sand, untergeord- 
net eingelagert sandiger Tegel, feinblátteriger Kolilensehie- 
fer mit dünnen Kohlenflötzchen. Ohne Versteinerungen. 
ca. 40 Met. machtig. 

0, 

Sehiehten von 
Puszta-Szent- 

Mihály 

Oben blau r Tegel mit dünnen Kolilentiotzen, darunter 
bunter Thon mit eingelagerten festeren Sandsteinsehich- 
ten und zuunterst eine máelitige schotterige Sandstein- 
banlc mit gemisehter Fauna (marin und brackisch). ca. 150 
Meter machtig. 

Aqui- 

Or, 

Sehiehten von 
Zsombor 

Oben Cerithien- und Cyrenen-Tegel mit2—bKolilentiotzen, 
darunter bunter Thon mit eingelagerten weichen Saud- 
steinschiehten, mit brackischer Fauna. ca. 100 M. machtig. 

g
ó

c
á
n

 

tanische 

Stufe 

Ox 

Fellegvárer- 
oder Corbula- 

Schieliten 

Oben eine 15 Met. dicke, schotterige Sandsteinbank, dar¬ 
unter herrschende bunte Thone mit eingelagerten weiss- 
lichgrauen weichen Sandsteinsehiehten, zuunterst wieder 
eine 10—12 Met. máehtige Sandsteinbank mit lierrschen- 
den Corbulaceen, untergeordneten Cyrenen. ca. 100 Met. 
machtig. 

: o 
03 

Sehiehten von 
Forgácskút 

Oben in blauen Cyrenentegel eingelagert 2—3 Kohlen- 
flötze mit Kohleusehiefern, darunter bunter Thon mit 
Einlagerungen von lichtgrauen Sand- und weichen Sand- 
stein-Schiehten, Süsswasser-Mollusken enthaltend. ca 
150 Met. machtig. 

Mi ttel- und 

Unter- 

Oligocán 

Ős 

Sehiehten von 
Méra 

Abwecliseliid sandige, thonige, mergelige Sehiehten, mit 
einzelnen harteren Kalkmergel-Banken, mit Braekwasser- 
fauna. Máchtigkeit ca. 40—50 Met. 

Ox 
Hójaer 

Sehiehten 

Durch Bruchstücke mariuer Molluskenschalen und Ba- 
laneen breccienartiger, dichter, mergeligei1 Kaik. Blos 
1—2 Met. 

Barton- 

E7 
Bryozoen- 
Schiehten 

Blaulichgrauer Tegel oder gelblicher Thonmergel mit 
vorherrschenden Bryozoen und anderen marínén Yerstei- 
nerungen. ca. 40 Met. machtig. 

Stufe 
Eg 

Intermedia- 
Schichten 

Oben weiehe Thonmergel, hinabzu immer mehr Kaik auf- 
nehmend, stellenweise harte Kalkmergel mitliaufigen ma¬ 
rínén Versteinerungen und Nummuliten (N. intermedia 
d’Arch. u. Fichteli d’Arch). 4—10 Met. 

S 

E., 
Obere Grob- 
kalk-Schich- 

ten 

Foraminiferen und Ostracodenreiche Grobkalke, durch 
weiehe Thonmergel-Zwichenschichten in mehrere dicke 
Biinke getheilt, erfüllt mit den Besten mariner Tliiere. 
Zuunterst haufig Gypsbánke. ca. 50 Met. 

:CÖ 

O Pariser 

E, 
Obere hunte 
Thon-Schich- 

ten 

Grüu- oder blaugefleckte und geáderte rothe Thone, zu- 
oberst mit sandig-glimmerigen Einlagerungen, und am 
westl.Bande des Aufnahmsterrains mit Süsswasserkalken. 
Süsswasserablagerung ca. 100 Met. machtig. 

o 

H 
Stufe 

E3 
Untere Grob- 
kalk-Schicht. 

Mit Austerarten erfüllte máehtige blaue Tegelablagerung, 
zuoberst eine 4—6M. máehtige foraminiferenreiche (Alveo- 
lina und Miliolidae) Grobkalkbank. ca 150 Met. machtig. 

Eo 

Perforata- 
Schichten 

Vorherrschend grauliche, oder gelblichweisse Thonmergel 
mit untergeordneten Kalkmergel-Einlagerungen, erfüllt 
mit marínén Versteinerungen, besonders massenhaften 
Nummuliten in 4 Horizonté vertheilt (Num. perforata die 
gewöhnlichste Art). Zuunterst máehtige Gypslager. 40—50 
Meter machtig.  

Londonéi' 
oder 

Soissoner 
Stufe (?) 

E, 
Untere bunte 
Thon-Schich- 

ten 

Vorherrschende rothe Thone mit untergeordnet eingela¬ 
gerten Schotterlagen, oben in graue Mergel übergehend, 
ohne Versteinerungen. lm Aufnahmsgebiet nicht vollstán- 
dig aufgesehlossen. 
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BERICHTE 
ÜBER DIE SITZUNGEN DÉR UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

I. FACHSITZUNG AM 3. JANUAB 1883. 

Den Yorsitz fiilirte Friedrich v. Reitz. 

1. Dr. M. Staub : Ueber die fossilen Conferviten. Dér Yortragende cliarakteri- 

sirfc vor Allém jene Gruppé dér fossilen A Igen, "w eleken die Palaeontologen den 

Namen Conferviten gegeben habén. Hieher geliören allé jene fossilen Algen, welche 

a,n die gegenwártig im Süss- und Salzwasser lebenden Conferven erinnern, die 

aber specifiscli mit keiner jetzt lebenden Alge identificirt werden können. Bis jetzt 

sind 18 solche Formen bekannt geworden, darunter aucli eine ungarisclie Art, die 

dér Vortragende von Felek bei Klausenburg aus tertiárem Mergelscliiefer be- 

sclireibtund vorláufig als Confervites sp.bezeiclmet. Confervites Eraunianus, Schrnk, 

aus dem Lias von Frankén, den Schimper für die Wurzelfasern eines Farnkrautes 

erklárt, setzt St. wieder in seine Rechte ein ; denn Schbnk hat seine Bestimmung 

gründlich motivirt, und müssten dér Ansicht Schimper’s noch 2—3 specfiiscli 

unterscliiedene Confervites zum Opfer fallen. St. hált es ferner für gerechtfer- 

tigt, vvenn Sieber's Confervites cfr. capilliformis aus dem tertiáren Polirscliiefer 

in Bölnnen, dér dem Yort. nach die Charaktere zweier verschiedener Arten an 

sich trágt und mit keiner derselben zu identiíiciren ist, mit besonderen Namen 

(C. Sieberi) belegt werde. Nach dér Ansicht des Vortr. habén sich die Conferviten 

von dér grossen Gruppé dér Chondriten ausgeschieden und begríindet dies damit, 

dass die zuerst auftretenden Conferviten in ilirem Habitus noch sehr an die Chon¬ 

driten erinnern, die eben dann ráumlich in dér Tertiárzeit ausstarben, als die 

Conferviten mit grösserer Artenzahl auftraten. Für stratigraphische Unter- 

suclmngen habé diese Algengruppe in Folge ihrer zweifelhaften eystematisclien 

Stellung wenig Werth, docli verdient sie ihrer gesteinbildenden Eigenschaft wegen, 

auf die zuerst Cohn aufmerksam machte, besondere Beachtung. Diese Algen 

entnehmen námlicli zu ihrer Ernáhrung dem kohlensauren Wasser die Kohlen- 

sáure und bringen so den kohlensaxxren Kaik zum Niederschlag. Auf diese Weise 

erklárte F. Cohn die Bildung des in dér römischen Campagna massenliaft vor- 

kommenden Travertin; R. Ludwig die am Rhein vorkommenden Kalkbánke 

und Jentzsch eines grossen Theiles dér im sáchsischen Diluvium vorkommenden 

Liösskindl. 

2. Dr. Franz Schafarzik bericlitet über die vorjahrige (1882) Thátigkeit dér 

Erdbeben-Commission. (Erscheint im náchsten Hefte.) 

3. Alexander Kalecsinszky legte die Analyse eines Chalkopyrites von Göllnitz 

vor. — Das Mineral ist gelb, metallglánzend, und schmilzt vor dem Löthrohre 

leicht zu einer schwarz-braunen Kugel. Dasselbe löst sich in Salzsáure sehr 

schwer, in Salpetersáure dagegen unter Schwefelabscheidung leicht. 

Auf qualitativem Wege wurde darin Eisen, Kupfer, Schwefel und Kiesel- 

sáure nachgewiesen, und zwar letztere in nicht ganz unbedeutender Menge, 

welcher Umstand dies Mineral besonders charakterisirt. 
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Quantitativ wurden dieselben Bestandtlieile in folgendenMengen bestimmt : 

S = 34-96, — SiO-2 = 4 92, —- Cu = 28-98, — Fe = 31-28. 

Diese Gewicbtsmengen entsprecben mit Hinweglassung dér SÍO2 dér Főnnel 

CuFe S2 oder < ‘ 
I Fe S. 

4. Dr. Hugó Szterényi. Ueber eruptive Gesteine aus elem Krassó-Szöréni/er 

Gomitat. Zwisclien Ó-Sopot und Dolnja-Ljubkova kommen zablreicbe Eruptiv- 

Gesteine vor, von welcken Johann Böckh, Director dér ungar. geologisclien An- 

stalt, gelegentlicli dér Sommer-Aufnahmen im Jabre 1880 eine grössere Suite 

sammelte und mir dieselben zűr Bestimmung íreundlicbst überliess. Dér Yor- 

tragende be3clirieb schon früber im «Földtani Közlöny» 1880 die Eruptivgesteine 

von Pattascb, Lapusnyisel und Prigor unter dem Namen Tracbyt, obzwar dama-ls 

das Altér derselben nicbt genau festgestellt war. Ausser den petrographischen 

Momenten ivarén aber besonders die in dér Tertiármulde dér Almás und speciell 

im Slatinik-Tbale aufgefundenen Biotit führenden Trachyttufe far die Natúr dér 

fragliehen Gesteine aussclilaggebend. Dieser Umstand gab sebon damals zu dér 

Yermuthung Anlass, dass die in dieser Gegend vorkommenden grösseren-klei- 

neren Trachyt Aufbrücke mit dér Zeit zu dér Entdeckung des Hauptmassivs 

fiibren werden. Diese Yermutliung des Herrn Directors J. Böckh erbielt nocb im 

Verlaufe des Jalires 1880 wáhrend dér Aufnahmen ilire Yerwirklicbung, da der- 

selbe südlicb von Ö-Sopot im Gneissgebiete auf eine über meilenlange bisber gánz- 

licli unbekannte Kreideablagerung stiess, welclie an mehreren Punkten von Erup- 

tiv-Gesteinen durchsetzt wird. Das Altér dieser Gesteine ist dalier klar; die Erup- 

tion erfolgte wálirend dér Tertiárzeit und wenn wir aucli die cbronologiscbe Be- 

deutung des Feldspatbes in Betraclit ziehen, so dürfte dieselbe wábrend dér alt- 

tertiáren Epocdie stattgefunden babén, und sind demnacli diese Gesteine als 

Trachyte anzusprechen. — Wenn wir die einzelnen Ausbriicbe mit einander ver- 

binden, so erhalten wir eine beinalie gerade Linie, in dérén nördl. Verlángerung 

die bereits erwábnten Tracbyte sowie die in dér Gegend von Bania und Gerbo- 

vetz, von Dr. Posewitz als Tonalite, von dem Vortragenden aber als Diorite 

bezeiebneten Gesteine fallen. Die Bezeicbnung Diorit war damals gereehtfertigt, 

da wir von dem Altér dieser Gesteine gar keine Kenntniss liatten, und nur so 

viel wussten, dass dieselben in den krystallinischen Scbiefern und den Gneissen 

sitzen, in Folge dessen die Annabme eines álteren Ursprunges nabe lag. Ilire 

körnige Struktur, sowie ilire Mineral-Association veranlasste damals Yortragenden, 

dieselben in die náchste Nalie dér Diorite zu stellen. In ilirer südlieben Fort- 

setzung befinden sich gégén Dolnja-Ljubkova zu auf beiden Seiten des Oravitza- 

Tliales die in Gneiss sitzenden Ausbriicbe, dérén siidlicliste bereits von Dr. Tietze 

1872 erwáhnt wurden und wo dér Vortragende im vorigen Sommer zu saru¬ 

méin selbst Gelegenlieit liatte. -— Auf dem Gebiete zwisclien Ó-Sopot und Dolnja- 

Ljubkova kann mán an 47 kleinere Aufbrücbe záblen, dérén Matériái, abgeselien 

von einzelnen Abweicbungen localer Natúr, überall dasselbe ist. Ibr Feldspatb 

ist überall oline Ausnabme Andessin-Labradorit und die Gesteine können nacli 

dem Auftreten dér übrigen Gemengtbeile in drei Gruppén gescliieden werden: 

1) In Biotit-Andesin-Quarz-Txacbyt; 2) Biotit-Ampbibol-Andesin-Quarz-Tracbyt 
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mit oder ohne Angit ; und 3) in Amphibol-Andesin-Quarz-Tracliyt mit oder 

olme Angit. — Es bestelien zwisclien diesen Gruppén auch allmálige Uebergánge. 

Hervorzuheben wáre die ausgezeiclmete Zonalstructur des Feldspathes, beim 

Amphibol dagegen die áusserst interessante Zwillingsbildnng, die in solclier Schön- 

lieit und Mannigfaltigkeit in anderen Gesteinen kaum bekannt ist. 

II. FACHSITZUNG AM 7. FEBRUÁR 1883. 

Den Vorsitz fülirte Prásident I)r. .Josef Szabó. 

1. Dr. J. Szabó : Ueber die ersten Nummuliten Amerika’s. Bislier waren wir 

genöthigt zu behaupten, dass in Nord-Amerika keine Nummuliten vorkámen, 

da allé zeitweise fül- Nummuliten gehaltenen Fossilien spáter als Orbitoiden 

erkannt wurden. Nun hat sieh die Saclie aber geándert. Wálirend meines Auf- 

enthaltes in Philadelphia traf icli in dér dortigen naturhistorischen Akademie den 

aus Miskolcz gebiirtigen Professor dér Geologie, Angelo Heilprin, dér mich mit 

dér Kun de überraschte, dass er wirkliche Nummuliten in einem weissen, bröcke- 

ligen, von dér Westküste Florida’s eingesandten Gesteine gefunden habé. Er 

zeigte mir nicht blos dieselben, sondern überliess mir sogar einige, die ich in dér 

Fachsitzung vorzuzeigen die Ebre hatte. — Nach meiner Bückkelír erschien 

Heilpein’s Abliandlung iiber diese Nummuliten in Druck unter dem Titel: 

«On the Occurence of Nummulitic deposits in Florida and the Association of Nummu- 

lites with a Fresh-Water Faunaby Angelo Heilprin. Philadelphia 1882. — Die 

Nummuliten, aus dér Gruppé dér Plicatae sind vortrefflich erlialten, die Kam- 

mern deutlicli zu erkennen; da aber Heilprin dieselben mit Original-Exem- 

plaren nicht vergleiclien konnte, sagte er blos so viel, dass dieselben gewissen 

Arten aus dem Eocíen dér Pyrenáen nahe stehen, ob dieselben jedoch eine neue 

Art reprasentiren oder nicht, will er nicht entschieden behaupten und halt es vor- 

liiufig für angezeigter dieselben als Nummulites Wülcoxi zu bezeichnen. — leli 

hoffe, dass Herr Hantken, an den ich besonders dachte, als ich mir einige dér 

Nummuliten erbat , die gewiinschte Aufklarung in diesel- Beziehung gébén 

wird. — Von diesen Nummuliten ist nocli bemerkenswerth, dass dieselben mit 

jüngeren, namentlich pliocenen Süsswassermuscheln vorkommendieselben 

stammen daliéi- offenbar aus álteren, bislier noch nicht aufgefundenen Schichten, 

aus denen sie in die erwáhnten Süsswassermuscheln führendeu pliocenen 

Schichten eingescliwemmt wurden. 

2. Béla v. Inkey : Ueber die Glauchbildungen zu Nagyág. Dér Vortragende 

bespricht die in den Nagyágéi- Gruben vorkommenden Brecciengánge, welche von 

den dortigen Bergleuten Glaueh genannt werden. Die verschieden breiten und 

ein unregelmássiges Netz bildenden Spalten werden von einer schwarzgrauen, 

thonartigen Masse erfüllt, in dér zalilreiclie eckige Bruclistiicke desNebengesteines 

eingeschlossen sind. Die Glauchgánge durclisetzen sovohl den Grünsteintrachyt, 

als auch die zwischengelagerten tertiáren Sedimente, sind aber jedenfalls álter 

als die Erzgánge. Ilii- Verlialtniss zu dem Nebengesteine und den Erzgángen, 

sowie die in ihnen eingeschlossenen Bruchstücke weisen viele interessante Be- 

ziehungen auf, dérén sorgfáltiges Stúdium auch für den Bergbau von Wichtigkeit 
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ist. — Dér Nagyáger Glauch ist identisck mit dem Glamm von Yerespatak und 

kömmt auck in den Gruben von Zdrakolcz, Rudabánya, Yulhoi und Offenbánya 

vor. Dr. C. HoFMfNN fand echten Glauch aucb in dér Gegend von Nagy¬ 

bánya, und zwar in den Grubenorten Kapnik, Felsőbánya, Turcz und Bikkszád, 

Dr. E. Tietze dagegen in dér Grube Tenka in Serbien. — In dér Literatur wird 

dér Glaucb öfters erwáhnt, so z. B. in den Abbandlungen von Grimm, Cotta, Hőfee, 

Posepny und Tietze. Den Ursprung dieses Gesteines zu erkláren versucliten 

Höfer, Posepny und Tietze ; Ersterer bált den Glaucli fiir ein eruptives Gestein, 

vas aber ein offenbarer Irrtbum ist; Posepny hielt denselben friiker für das Pro- 

duct von Sclilammvulkanen, neuerer Zeit jedock meint er in denselben Analoga 

dér engliscken Doicky genannten und von obenker mit Scblamm ausgefiillten 

Spalten zu erblicken ; Tietze dagegen beruft sich auf den «Gangthonschiefem im 

Harz und fükrt die Entstehung des Glaucli auf Verwerfungsprocesse zuriick. Dér 

Vortragende schliesst sich dér álteren Ansicht Posepny’s an, indem er die Glaucli- 

bildung als das tektonische Nachspiel dér grossen Trachyteruption bezeichnet. — 

Die Spaltenbildung wáre die Folge des successiven Setzens des erstarrten neuen 

Trachytgebirges, wákrend das gewaltsame Eindringen des Schlammes aus unter- 

irdischen Wasser und Schlamm-Reservoirs zu erkláren wáre, die sich in Folge dér 

gestörten Verháltnisse dér Grundwásser gebildet liatten. — Jedenfalls sind die 

Glaucks als eine specielle Art dér Gangbildungen zu betrackten, die nock gewiss 

in vielen vulkanischen Gegenden aufgefunden werden können und zu dérén Be- 

zeichnung sich dér Nagyágéi- Localname empfiehlt. 

Dér Yortrag bildete einen Abschnitt jener Monographie iiber Nagyág, 

welche Herr Inkey im Auftrage dér le. úng. natunvissenschaftlichen Gesellschaft 

schrieb. Derselbe illustrirte seinen Yortrag mit zalilreicken, auf das Yorkommen 

des Glaucks Bezug habenden Zeichnungen und Gesteinstücken. 

Dr. J. Szabó fügte dem Vortrage Inkey’s die Bemerkung an, dass mán auf 

Island ein áhnliches glaucliartiges Gestein kennt, dessen Entstehung ebenfalls 

nicbt auf Rutschungs- und Yerwerfungsprozesse, sondem auf scblammvulkanische 

Thátigkeit zuriickzufükren ist, welche dórt ebenfalls dér Bildung dér Erzgánge vor- 

anging. Szabó hált die vorgelegten Zeichnungen für sehr instructiv, würde es aber 

nothwencfig fiúdén, dass dér besprochene Glauch auck ekemisek und mikrosco- 

pisch untersucken würde, worauf 

Inkey erklárt, dass er den Glauch bereits mikroscopisck untersucht habé, 

darin aber ausser vielen thonigen Flocken kein frisclies Mineral, háufig dagegen 

Trümmer des Nebengest-eines gefunden babé. 

3. Josef Rernáth bespricht die Lagerungsverháltnisse dér auf dem Kelen¬ 

föld bei Ofen durck Brunnengi-abungen aufgescklossenen tieferen Sckickten. 

I. Alexander Kalecsinszky legte die Analyse des eisenhaltigen Mineralwassers 

von Rosenau (Gömör) vor. (Erscheint im nácksten Hefte.) 

5. Dr. Pethö sprach iiber seine im vorigen Sommer in Begleitung dér 

Herren Dr. Anton Koch und Thomas Szontaghíu die Fruska Gora (Peterwardeiner 

Gebirge) uuternommene Excursion und legte von den gesammelten Petrefacten 

aus dér oberen Kreide einige sehr interessante Exemplare vor. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
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MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 

S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 

földtani társulat rendes tagjai 5 írt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt. 

XIII, KÖTET, 1883. ÁPRILIS—JÚNIUS. 4-6. FÜZET, 

t t 

2'ROL, 

H. FÖLYÉTELI JELENTÉSEK. 

4. FÖEDTANI FELVÉTEL A LAJTA-HEGYSÉGBEN ÉS A BÁNSÁGI 

HEGYSÉGBEN. 

Eoth L a j o s -1 ó 1. 

A lefolyt (1882.) nyáron mindenek előtt a Lajta-Hegység É-K.-i 

végén még hátramaradt volt kis területrész földtani felvételét végeztem be, 

minek megtörténte után julius hó közepe táján Krassó-Szörény megyébe 

utaztam, hogy az új, részemre kijelölt terület felvételét megkezdjem. 

A Lajta-Hegység érintett részét Ny.-ról mintegy a sásony-brucki, 

E-K. s K. felé a Királyudvarról Nezsiderre vezető út határolja, Ny.- felé 

tehát az 1881-iki felvételemmel határos az, míg EK. és K.-re a már több 

evvel ezelőtt Böckh igazgató úr, illetőleg Stürzenbaum elhunyt collegánk 

által felvett területtel van kapcsolatban. 

A hegység eme részének felépítésében csaknem valamennyi képződés 

részt vesz, mely a hegységet általában alkotja; kis helyre összeszorítva 

látjuk itt a képződmények egész sorát föllépni, úgy hogy az a terület, 

melyet e három pont: Sásony-Báckerkreuz-Nezsider fog körül, tarka képet 

tár elénk. A Schieferbergdéli éskeleti lejtőjén ugyanis az alaphegység bukkan 

ki, mely itt vékonypalás, nagyrészt mállott, talkos csillámpala ; erre települ 

a Schiefer-hegy kvarczitja. Ettől az előfordulástól D-re nagyobb részletben 

szigetként lép föl a csillámpala Sásony és Nyúlás közt, hol a <iHackel»- és 

«Junger»-Berg ebből a kőzetből áll. Itt rétegei igen meredeken DDK.-re, 

azaz a Fertő felé dőlnek. Legtovább K.-re végre, Nyúlás és Nezsider közt 

a szőllőkben, a «Blindberg»-nek nevezett kis dombon még egyszer nap¬ 

fényre jut a csiliánrpala, pannoniai rétegek által környezve. 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 10 
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A grauvakke-kvarczit kepezi a Schiefer-hegy főzömét; innen D.-re s 

DDK.-re még két apró foltban bukkan az ki, a sásony-brucki út mellett 

pedig kőbánya által van feltárva, hol ezen anyagot útkavicsolásra nyerik. 

A grauvakke-rnészkő és dolomit a «Zeiler»-hegyet, a Schiefer-hegy 

előkupjait s a «Moritzhöhé»-t teszi össze; ez utóbbi hegy déli es délkeleti 

lejtőjén a rendesen tobbé-kevésbbé dolomitosodott mészkő meglehetősen 

tiszta mészkővé válik. 

E régi képződményeket lajta-mészkő es eonglomerát veszi körül, ille¬ 

tőleg takarja el. Sásony és Nyúlás közt lágy és morzsás lajtamészkö övezi 

a Hackel- és Jungerhegy csillámpaláját. A Zeiler-, Schiefer-hegy és a 

Moritzliöhe körül lajtamészkö és eonglomerát rakódott le, mely utóbbi 

nevezetesen a Zeiler-hegy K.-i és a Moritzliöhe E-i lejtőjén sok grauvakke- 

mészkő-görélyeket mutat s durva konglomeráttá lesz. A Moritzhöhe éj¬ 

szaki lejtője felé azonkívül egy elszigetelt foltban conglomerát-padok tele¬ 

pülnek a dolomitos mészkőre. Egy ponton, a «Báckerkreuz»-től K.-re, az 

út mellett, pontusi agyag alatt csaknem lapos felületű területen szinten 

mutatkozik a lajtamészkö, és kibukkan az végre a nyulasi vámháztól D.-re, 

a szöllőkben, hol a terület lépcsőzetesen ereszkedik a Fertő felé. Elterje¬ 

dése — mint látjuk — tehát itt is nag^y. 

Több kőbányában fejtik a lajta-mészkövet e területen is, nevezetesen 

fejti azt Krukenfellner a Zeiler-kőbányában, Amelin az ú. n. Király- 

hegyen stb. 

A szármát mészkő a szóban levő területen csak apróbb részletekben 

jelenik meg a felületen. Látjuk azt a Zeilerhegygyel szemben lévő Király- 

liegyen keskeny szalagban a Klupser-Winkler-féle kőbányákig vonulni. 

Innét E-ra csakhamar kiékűl, mert az ez utóbbi kőbányáktól csak mintegy 

200 m.-nyíre É-ra fekvő Amelin-féle kőbányában a pontusi emelet csaknem 

vízszintes rétegei már egyenesen a meredekebben dűlő lajta-mészkőre tele¬ 

pülnek. A Klupser-Winkler-féle kőbányáktól K-re s ezekkel szemben 

aztán újra találkozunk a szármát lerakodásokkal. Ezek t. i. a Király- és 

Zeiler-hegy közt letezö, völgyszerű mélyedésen túl az utóbbi hegy lejtőjén 

felhúzódnak egészen annak dolomitosodott grauvakke-mészkőből álló ge- 

rincze É.Ny-i végéig. — E. felé látható a szármát mészkő a legnagyobb¬ 

részt már elhagyott Zeiler-kőbányákban, ezektől E.-ra egy kísérleti kőbá¬ 

nyában, valamint a Báckerkreuztől ENy-ra a szántóföldek közt fekvő 

s már régen elhagyott kőbányában. A Zeiler-hegy délkeleti lejtőjén újra 

találjuk a szármát mészkövet, mely itt a szélső, I). felé előretódult grau- 

vakkemész-dombhoz közel lej) fel, s K-re a nevezett hegy délkeleti olda¬ 

lán jelenlevő mélyedésig, az erdő és a szőllök szélen, nyomozható. — 

E mélyedésen túl, a lajta-mészkő zónáján belől, csak apró foltként lép fel. 

A Schiefer-hegy kvarczitgerinczétől DDNy-ra eső kis csúcsot szármát 

mészkő képezi, és ép úgy találjuk azt, apró részletben a lajtamészkőre 



FÖLVÉTELI JELENTÉSEK. 147 

települve, csekély távolságra innét ÉNy-ra, a Zeiler-liegy gerinczének 

fennsíkszerű keleti lejtőjén, hol az, egy még ajn-óbb pontusi mészkő-folt 

által kísérve, a grauvakke-mészkő vonulathoz közel mutatkozik. 

A pannoniai rétegek a túlnyomólag szántóföldek és szőllők borította 

területet a tárgyalt régibb, szigetszerűen kibukkanó képződmények közt 

töltik ki. Nyúlástól K-re, Nezsider felé, azok már egészen az uralkodók. 

Különösen a pontusi emelet homokkövei, konglomerátjai és mészkövei 

folytatódnak itt és nyernek nagyobb elterjedést. Az említett kőbányáknak 

csaknem mindegyikében mint legfelső rétegek vannak jelen. A Bader- 

fele kőbánya csakis a pontusi emelet e rétegeit tárja fel. A Zeiler-liegy éj¬ 

szaknyugati lejtőjén fel húzódnak azok egeszen a grauvakke-mészkőig'. 

E hegy keleti lejtőjén — mint az imént említve volt — apró foltokban 

mutatkoznak; a déli lejtőn szintén találtam azokat, és követtem EK. re a 

királyudvar-nezsideri útig. A Henner-liegyen,Nyúlástól EK-re, fehér, meszes, 

gördült lithothamniumokat és foraminiferákat tartalmazó homok alatt 

kemény mészkő és mészhomokkő van feltárva, mely apró Congeriah es 

Cardiumok kőmagvait mutatja. E pontusi mész- és homokkő itt az országút 

kavicsolására használtatik. A szóban levő rétegek többi része agyag- és 

homokból áll. 

A vázolt terület felvételével a Lajta-Hegység magyar területre eső 

részenek, tehát főrészének felvétele is, teljesen elkészült. 

A Lajta-Hegységnek e röviden tárgyalt részében s annak közeli kor¬ 

nyékén egy «Királyudvar» («Új-Császárkő») név alatt újonnan alakult kő¬ 

bánya-társaság a múlt télen számos kísérleti kőbánya által kezdte az al¬ 

talajt megvizsgáltatni azon czélból, hogy aBécsben épülő új udvari várpalota 

számára jó építési anyagot szolgáltathasson. Kétséget nem szenved, hogy 

e társaság czelját el is érheti. 

A Bánsági Hegységben (Krassó-Szörény m.) az Almás- és a Ivrainától 

E-ra fekvő terület felvételével voltam megbízva. Feladatomnak megfele- 

lőleg mindenek előtt a Pattas O-Borloven-helységek és a Vurvu Semenicu 

közt körülbelül közepe táján a rengeteg erdőben 553*6 ölnyi magasságban 

fekvő «Pojána-Flemundi»-t (az éhesek rétje) választottam lakóhelyül, hon¬ 

nan kirándulásaimmal É-ra a «Nerganitza-mika»-patak eredetéig, illetőleg 

a Mles-ig, ÉNy-ra és Ny-ra a Tilva Prinzului és Tilva Frasin-ig, DNy-ra az 

Ogasu Helle-mare (Helleisag-patak)-ig, K-re pedig a Krajova-patak 

(T. Korbului-ig) kiterjeszkedtem. Augusztus hó vége felé a hegy¬ 

ségből lejövén előbb Uj-Borloven, azután O-Borloven-helységbe köl¬ 

töztem, honnan a Pojána Flemundiról végzett felvételeimet D., azaz az 

említett helységek felé, kapcsolatba hoztam egyelőre a múlt években 

Halaváts úr által e helységek körül végzett felvétellel. Területem e déli 

10* 
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részén Ny. felé a Piiu Pattasului, V. Lazului, Guguiova és a Neráig halad¬ 

tam, míg K-re a Tierova-patak képezi a bejárt rész határát. A hegység 

Pattas-Borloventől E.-ra folyton emelkedik, inig a 768° = 1456 m. magas 

Semenic-kel legmagasabb pontját eléri. 

A geológiai alkotás meglehetős egyszerű és — mint az e véghetetlen 

erdőségben bennünket körülvevő külső természet — egyhangú. Csillám¬ 

palával váltakozó csillámos gneisz képezi itt a hegység főzömét. 

a csillámpala. valamint a gneisz is, gránátokat igen dúsan tar¬ 

talmaz. Az utóbbiak hol kis, hol jókora nagy, és többnyire igen éjien 

megtartott kristályokban jelennek meg. A gránáttal együtt rendesen tur- 

malin, egyes pontokon staurolitli is lép fel. A turmalin főkép a biotit tár¬ 

saságában mutatkozik nagyobb mennyiségben. A csillámgneiszban majd 

a biotit a túlnyomó, majd ismét a muskovit uralkodik e kőzetben annyira, 

hogy azt egyenesen muscovitgneisznak lehet elnevezni. A csillámpala gyak- 

ran kévés földpátot is tartalmaz, mely ásvány tartalom növekedése által 

csillámgneiszba megy át. Úgy a gneiszban, mint a csillámpalában a 

kvarcz erekben és fészkekben van kiképződve, és nem ritka tünemény, hogy 

mind a két kőzetben fészekszerü gránitos kiválások jelenkezuek. E csillám- 

gneisz-zónában, ámbár csak alárendeltebben, agyagos és talkos csillámpala 

is figyelhető meg, mint nevezetesen a Dealu Flemundiától E-ra, a Sau 

maré és Pojána-Prislopilor körül, holott nyugatra, a Tilva-Frasin felé, a 

csillámpala igen kvarczdús lesz, minek következtében az már inkább kvar- 

czitba megy át. 

A Tilva-Prinzului-on a gneiszban közfekvetekként gránitgneiszt talá¬ 

lunk, mely kőzet a Tilva-Nerganitza mik-tól E-ra az utón heverő daíabok 

által szintén elárulja jelenlétét. Pattas közelében, t. i. a Tilva Móri keleti 

lejtőjén végre, a gránáttartalmú csillámpalába beékelve, egy apró, kis 

rózsaszínű gránátokat tartalmazó amphibolpala-részlet észlelhető ; ez kü¬ 

lönben a csillámgneisz-csoportban itt az egyedüli efféle előfordulás. — 

Böckh igazgató úr, ki az utóbbi években a hegység D. felé csatlakozó ré¬ 

szének felvételét eszközlé, — mint azt közzétett jelentéseiből tudjuk — 

három csoportot különböztethetett meg a kristályos jialakőzetek zónájában. 

E csoportok biztos felismerése, melyeket mint legelső jelölt ki térképileg, 

az ő érdeme. Az előbbeniben érintett gránátos csillámgneisz- és csillám- 

pala-vonulat nyilván e csoportok másodikat vagy középsőjét jelöli. 

A rétegek -— eltekintve fordulások- s redőzésektől, melyek a dőlés- 

irányban helyenként eltérést okoznak — uralkodólag DDNy-ra dőlnek, 

csapásé irányuk tehát NyÉNy-KDK-i; a dőlési szög 40—S0 fok közt 

ingadozik. 

Miután, mint Schloenbach és Böckh összehangzó megfigyeléseiből 
/ 

tudjuk, az Almástól D-re fekvő hegységrészben DNy-EK-i csapásirány mel¬ 

lett a kristályos palakőzetetek rétegei ENy-i dőléssel bírnak, tehát azok 
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éles, térdalakú hajtással kanyarodnak az általam bejárt éjszaki te¬ 

rületre. 
A kristályos palakőzetek második csoportjának fedőjében a Ill-ik 

csoport lép fel. Ez utóbbi csoport kőzeteire legelőször a Pattas-tól ENy-i 

irányban a Muntie Semenicu fele vezető úton bukkantam rá. 

A Pattas melletti Dealu Kukuluitól kezdve, hol annak északkeleti végén 

a mediterrán lerakodások alatt az alapbegység a RiuPattasului(Pattas-patak) 

felé kibukkan, nyomoztam e csoportot ENy-ra eddig a Vurvu Lazului-ig. 

Könnyen málló, s az említett fészek- és lencseszerű gránitos kiválásokat, va¬ 

lamint mállott gránátokat tartalmazó csillámjiala, mely közt szintén apró 

gránátokat magába záró muscovitgneisz települ, képezi itt a II. csoport 

legfelső rétegeit. E csillámpala közvetlen fedőjében amphibolpala lép fel, 

mely szintén gránitos kiválásokat és itt-ott vékony erecskékben fehér, kris¬ 

tályos-szemcsés meszet mutat. Az amphibolpala fedőjében és avval válta¬ 

kozva, egészen vékonypalás, zöldes-szürke, kékes és vöröses, erősen mál¬ 

lásnak induló agyagcsillámpala (phyllit) következik, melyben a kvarcz vas¬ 

tagabb, néha mangánérczczel bevont, s a mállott palából sértetlenül kiálló 

ereket kepez. E pala fedőjében — amennyire azt eddig ismerem — talkos, 

és gránátokat is tartalmazó csillámpala mutatkozik. 

Az említett ampliibolpalával kezdődik a kristályos palák Ill-ik vagy 

legfedőbb csoportja, mely túlnyomólag már felig kristályos jellemű. 

E két csoport határa fele a rétegek inkább NyDNy-i dőlésirányt 

vesznek fel, tehát EENy-ról DDK-re csapnak, mely csapási iránynyal pár¬ 

huzamosan (Pattastól a V. Lazului-ig) a zóna csapása is halad. 

Pattas-Ó-Borloventől E-ra, illetőleg EENy-ra kisebb trachyt-áttöré¬ 

seknek egész sorára akadunk a II. csoport csillámgneisz-szában. 
A szűk, mélyen bevésett Nera-völgyben felfelé haladva, az első apró 

trachyt-részletet e folyó bal partján találjuk az Ogasu Vlaska torkolatától 

kissé D-re. E kis résziét éjszaki folytatását csakhamar a túlsó, jobb parton, 

az Obursia Radolini DK-i nyúlványán látjuk. E pontról hozta Halaváts 

ama kőzetdarabokat, melyeket Stern H. közelebbről megvizsgált és a 

Földtani Közlöny X. évfolyamában leirt. Innét EENy-ra, a Nera mindkét 

partján, egyenes vonalban találunk még öt ilyen apró foltot. A bal parton, 

a Rakusin délnyugati nyúlványán következő trachyt-előfordulás már vala¬ 

mivel nagyobb, és a «Cirsiile albe»-nak (fehér szikla) nevezett, ormányként 

a Nera felé előretódult kis előcsúcsot képezi. Ezt érthette Schloenbach, 

midőn azt mondja, hogy a trachytok itt «kleinere Felskuppen Iáidén». 

A «Cirsiile albe»-tól E-ra vékony, hosszabb sávban húzódik a trachyt, a 

Nera völgyét elhagyva, mely itt ENy. felé kanyarodik, a hegységben fel 
/ 

E-ra, a Vurvu Ceiului DNy-i lejtőjén elvonuló árokig, holott a nevezett 

sziklaoromtól ENy-ra három apró foltban jelenik meg. Ismét a Nera bal 



A M. K. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1882-RŐL. 130 

partján találjuk aztán a trachytot, liol az a két Pojána Roskobán között 

ÉENy-ra felhúzódik egészen a Lulintzig. 

Egy kiálló csillámgneiszcsúcs képezte kis félbeszakadás után folyta¬ 

tódik az Ny-ra, hol a Tilva Ililieciului-tól D-re egy ponton a Neráig le vo¬ 

nul. Ez itt a legnagyobb kiterjedésű trachyt-előfordulás. Rövid távolságra 

ennek DNy-i vegétől Ny-felé, a Nera bal partján, még egy apró trachytfolt 

mutatkozik; a túlsó, jobb parton szintén még két, csak igen nehezen feltalál¬ 

ható, és terképileg alig kijelölhető apró foltocska (az utolsó a Guguiova 

DK-i végén) észlelhető. 

O-Borloventól E-ra, nem messze a helységtől, a Tilva Dumbrevi 

nyugati lejtőjében, szintén megvan e trachyt, mely a Dumbrava patakig 

le, és a túlsó parton, a D. Bujura keleti lejtőjében fel, a regi útig húzódik. 

Itt. főkép az utóbbi hegy keleti lejtőjén, a kőzet erősen mállott. 

A Nera menten fellépő trachyt túlnyomólag meglehetős ep kőzet. 

Szövete, mint azt 1869-ben már Schloenbach, újból ismét Stern kiemelte, 

porphyros. Az alapanyagban földpát és amphibol az uralkodó elegyrészek, 

alárendeltei)!) szerepet játszik a biotit, a kvarcz egészben gyér benne. Ez 

utóbbi elegyrész —mint az természetes —az elmállott kőzetben jobban 

tűnik ki, s ekkor észlelhetni, hogy a kristályok élei elkopvák. Pyritet itt 

sehol sem figyeltem meg a trachytban, de mutatkoznak itt-ott apró hae- 

malit- vagy magnetit (?) szemek, mit a közelebbi vizsgálás majd felderít; egv 

ponton szép zeolithot (valószínűleg stilbitet), találtam benne. Stern úr az 

általa megvizsgált kőzetet a biotit-andesin-livarcztrachytoli-hoz sorolja. 

Minthogy a vázolt vonulatban fellepő trachytok valamennyien — 

legalább makroskoposan — ugyanazt a jellemet mutatják, mint a Stern 

ur által megvizsgált előfordulás, a fentebbi nevet tehát hihetőleg az egész 

vonulatban előforduló trachytokra is lehetséges lesz alkalmazni. 

A Tilva Ililieeiuluitól I) re oszlopszerű (ötszögletes mint a bazaltnál), 

elválást figyeltem meg a trachyton. 

O-Borloventől EEIv-re, az úton, mely a Dealu Sliemi-re vezet, az 

alaphegységre discordánsan települő mediterrán rétegekben növénylenyo¬ 

matokat leltem, s az alaphegység déli vége felé a csúcsokon fellépni szo¬ 

kott diluviális kavicsot és durva homokot még néhány ponton feltaláltam. 

A kavics nagy kvarcz-, kvarczkonglomerát-, gránit-, gneisz-hömpölyök 

stb. mellett nem ritkán tűzkövet, jáspist, valamint trachyt-görélyeket 

is mutat. 

Egy ponton, jó messze fenn a hegységben, a «Heiduci#-tól K-re, 

520°-nyi magasságban, egészen elszigetelten, kvarczkavicsot észleltem, 

mely különben a szó szoros értelmében csakis helybeli képződésnek 

tekinthető. 
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5. JELENTÉS AZ 1882. ÉVBEN VERSECZ KÖRNYÉKÉN ESZKÖ¬ 

ZÖLT FÖLDTANI FÖLVÉTELEKRŐL. 

HaLAVÁTS GrYULÁ-tÓl. 

Északról közvetetlenűl csatlakozva a megelőző (1881) évben felvett 

területéhez, Temes- és Krassó-Szörénymegyék területen, Mramorak, Ká¬ 

rolyfalva, Yersecz, Oravicza környéken folytattam a nyáron felvételeteimet, 

keleti határul a Csiklova-Majdan közt jelentkező kristályos palákat veven. 

71. 73. 74 71. 72 71. 72 72 
A hejárt terület a táborkari térképek -====— ; ; —r 

ALI ALII ALII! XL1V 

jelű lapjaira esik, s nagysága 205 □ mérföld. 

Az Alföld síkjából hirtelen kiemelkedő verseczi szigethegység terüle¬ 

tem legmagasabb pontja (a kudriczi csúcs 043 mét., a verseczi Várhegy 

412 inét.), melyet keletről és délről alacsonyabb dombok (Kakasdiánál a 

Dumbráva 235 met., Vránynál a Gyalu-Vrányi 212 mét., Kustélynál a ha¬ 

sonnevű domb 105 mét.), míg nyugatról az Alföld síkja (átlag 100 méter) 
vesz körül. 

A szóban forgó terület alkotásában kristályos jialák, neogén-, dilu- 

viális és jelenkori képződmények vesznek reszt. 

A kristályos palák a verseczi szigethegységet alkotják, s Versecz, 

Kis-Sredistye, Messicz, Solsicza, Varadia környékén constatáltatott elő¬ 
fordulásuk. 

Egy hatalmas (körülbelül 15 kilom. vastag) képződmény ez, mely sza¬ 

bályosan keletnek (6—7 hóra) dől 40—00 fokkal; s csak Versecz közve¬ 

tetten környékén, a Várhegy és a szomszédos csúcsok északi lejtőin fordul 

meg a csapás, ÉD-böl KNy-ti lesz, a déli lejtőn azonban megmarad ÉD-nek. 

E kristályos pala-képződményben a főszerepet a gneisz viszi, rétegei 

közt azonban, s különösen a fedőbb részben, amphibolit, phillit és chlorit- 

gneisz, bár alárendeltebben is, jelentkezik. 

A fekvőbb részek gneiszsza az ú. n. szemes-gneisz szövegű. A nagy 

földpát (dr. Schafaezik F. úr szíves meghatározása szerint perthitliez hajló 

loxoklas) kristályokat tulnyomólag biotit (közte alárendeltebben muscovit) 

hullámszerűen hajlott rétegecskei veszik körül, s ezek és a földpát-kristá- 

lyok között vannak az apróbb kvarezszemek. 

Ez e képződmény fekvőbb részének typusa, melynek rétégéi közt 

alárendelten apró szemcsés, tulnyomólag apró muscovit (csak kevés biotit) 

pikkelyeket s apró gránátokat tartalmazó válfaja a gneisznak jelentkezik. 

Vastagabban kifejlődve e válfaj Kis-Sredistyénél jő elő, hol fejtik. A Gya- 

kov-Yrli táján azonban ezen fehér csillámu gneisz durva szemcséjű lesz. 
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nagy földpát-kvarczszemekkel és muscovit táblákkal és, mint esetleges elegy¬ 

rész, apró gránát es nagyobb turmalin-jegeczekkel.* A túr malin-jegeczek 

néha a 3 centim, vastagságot is elérik. Ily turmalintartalmu, öregszemü 

gneisze tájon, hömpöly alakban, minden árokban föltalálható, helyt állóan 

azonban csak egy helyütt, a Bonenplatte-ra vivő «Vadász-út» azon kanya¬ 

rodásánál láttam, hol ez a Gyakov-Vrh-ről jövő árkot keresztezi. 

Az Eichel-Ober északi lejtőjén pedig egy durvább szemcsés, gránitos 

szövegű gneisz jő elő. Kétfelé földpátot sikerűit dr. Scha farzik úrnak benne 

konstatálni. Az egyik nagy, a karlsbadi ikertörvény szerint kristályosodott, 

kekes színű, ez ortlioklas (loxoklas); míg a másik apróbb szemekben 

jelentkezik, fehér színű, ez oligoklas. Az e két földpát közötti közöket pe¬ 

dig kvarcz-szemcsék és biotit-lemezek töltik ki. 

Kelet fele követve e képződményt, a fedőbb részben, a Ivudriczi 

Csúcs táján s azon túl, lassanként megváltozik a jelleme. A biotit-gneisz 

rétegei közt alárendeltebben amphibolitok és phyllitek jelentkeznek ; Sol- 

sicza-Varadia táján pedig a csillám-gneisz clilorit-gneisznak adja át az 

uralkodó szerepet, melynek rétégéi közt szintén nem hiányzik a finom 

szemcsés muscovit-gneisz s amphibolith. Solsiczánál a Vale-Füzesben lévő 

kőbányákban pedig oly chlorit-gneiszok vannak föltárva, melyek nagyobb 

mennyiségben vékony staurolith jegeczeket tartalmaznak. 

Böckh János igazgató úr, ki e képződmény fekvőbb részeit a hely¬ 

színén is látta, oda nyilatkozott, miszerint ez az általa az «Almás»-tól délre 

fekvő hegységben észlelt kristályos pala-csoportok középsőjével párhuzamo- 

sítliató; míg a fedőbb, a Ivudriczi csúcsnál kezdődő részt hajlandó volnék 

a felsőbb gneisz-csoportnak tartani. 

E kristályos pala szigethegységet köröskörül diluviális korú, sárga 

színű agyag veszi körül, mely alól a mélyebben bevágódó völgyekben a 

neogén-rétegek bukkannak ki. 

A neogén korú rétegek, területem legidősebb üledékei, két: a szár¬ 

mát és pontusi emeletét képviselik. 

A szármát-ondcX rétegei a medencze keleti partja mentén, Rornán- 

Csiklova, Román-Oravicza, Rakitova, Majdán táján, nem ep széles vonu¬ 

latban, követik azt; s folytatását kepezik a már a tavalyi jelentésemben** 

említett vonulatnak. A vonulat e része is azon durva homok, agyagos ho¬ 

mok, kavics, konglomerátból álló törmelék-kőzetek által alkottatik, melyet 

ott a deli részből leírok. 

Távol ezen, a part menten feltárt szármátkorú lerakódástól, Varadia 

közvetlen szomszédságában azon dombon, melyen a temetők vannak, egy 

: E turmalin-előjövetelről Stürzenbaum JózsEF-től jelent meg egy közlemény 

a Földtani Közlöny-ben III. köt. (1873), 231. lap. 

Földtani Közlöny XII., (1882) évfolyam 91. lap. 
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a verseezi hegység kristályos paláira közvetlenül települt mészkőre akad¬ 

tam, mely miután belőle 

Macira Podolica, Eichw. 

Tapes gregaria, Partsch. 

Cardium obsoletum, Eichw. 

Cerithium dijunctum, Sow. 

Troehus, sp.-t 

gyűjtöttem, szinten e korú képződmény. Fölötte homok következik, mely 

már pontusi korú. E mészkő a Csernovecz-patak völgyében, Csobentól 

E-ra az út mellett még egyszer kibukkan a pontusi takaró alól. Varadia 

nyugati vészén pedig egy kis területen, a kristályos palán szintén konsta¬ 

táltam egy rögét. 

A pontusi évidet üledéke szintén két, egymástól távol eső, vonulat¬ 

ban jelentkezik. 

Ezek egyike — a keleti -— a már tavaly bemutatott, s a szármát- 

korú üledék vonulatát követő vonulatnak folytatása, s Kakasdia és Bros- 

tyán környékén a domboldalon jelentkezik, az Ogasu-Szudics és Ogarecz- 

völgyek felső részében pedig ki-kibukkan a fedő diluviális agyag alól. 

Múlt évi jelentésemben a pontusi emeletet egy alsó, csokoládszínü már- 

gára és egy felső, homokból álló részre osztottam. Idei területem szóban 

forgó részében a csokoládszínü agyag-márga, szilárd agyagmárga-pad 

közfekvettel, van kifejlődve, s a homok csak Kakasdiától északra az Islazu 

nevű domb déli lejtőjén van jelen. 

A pontusi emelet fedőbb, homokos rétegei inkább a nyugati vonulat¬ 

ban, a verseezi szigethegység keleti fele lejtői - aljának árkaiban Marko- 

vecz, Varadia, Solsicza, Messicz, Jabuka közelében és a Karas völgyében,. 

Varadia, Kustély, Vojvodincz közt bukkannak ki a fedő diluviális agyag 

alól. Fehér, sárga, kékes színű, néha igen csillámos homok-lerakodás ez, 

melynek nemely rétegei (Messicz mellett) vas kötszerű lapos konkrecziókat,. 

mások (Varadiától E.-ra) homokkő-gömböket és homokkő-padokat is tar¬ 

talmaznak, míg ismét nemely rétegei agyagosak, sőt (Kustelytói E-ra a 

Gyalu-Vrányi táján) agyag is települt közéjök. 

Kövületekben e lerakodás szegény, s csak kevés ponton sikerült gyűj¬ 

teni. így Markovecztől nyugatra, a helység közvetlen szomszédságában, a 

Kudriczra vivő út alatt levő árokban föltárt márgás rétegből Congeria sp., 

Cardium sp., es Valenciennesia sp.-t. Kustélytól E.-ra, a Gyalu-Vrányi 

DNy.-ti lejtője aljában lévő árokban feltárt durva sárga homok-rétegből i 

Congeria triangularis, Partsch (var. balatonira) 

« rhomboidea, M. Horn. 

Cardium, sp.-t; 
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e réteg fölé körülbelül 1 decim, vastag, szilárd márgás homokkö-pad, 

majd vastagabb kékes agyag-réteg, benne Cardium, n. farm., s végül világo¬ 

sabb színű homok települt. Még tovább, Kustély és Yojvodincz közt, mára 

fedöbb rétegekben, egy Cardium sp. rosszul megtartott kőmagjára akadtam. 

Jabukánál pedig, a helység keleti végénél torkolló árokban, az ott föltárt 

fehér, sárga színű homokok közt egy kékes színű (száraz állapotban bar¬ 

nás-sárga) agyagos-rétegből: Cardium Schrnidti, M. HöRN-t. gyűjtöttem. 

Versecztől délre, a Sabran nevű düllőben, jelenleg a nagyméltóságú 

földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium egy artézi kutat furat 

a filloxerával ellepett szőlők víz alá merítése ezéljából. A fúrlyuk július hó¬ 

ban 161*33 mét. mély volt (azóta a fúrás szünetel) s a 31*5 métertől kezdve 

a pontusi emelet rétegeinek egymásutánjáról nyújt képet. Várady Gyula 

m. kir. bányabiztos úr szívessége folytán az e fúrlyuk által föltárt szelvény 

rendelkezésemre áll; adatai közül ezen jelentésben röviden a következő¬ 

ket közlöm : 

A 31*5 métertől a 87 méterig a homok-lerakodáson hatott át a fúró. 

A pontusi emelet ezen felsőbb részé tehát itt 55*5 mét. vastag. Az 58 mé¬ 

terben egy 60 centim, vastag lignittelepen, a 70-ik méterben pedig egy 18 

mét. vastag szürke homokon haladt át, melyből Várady úr szívességéből 

Congeria, sp. 

Unió, sp. 

TŰripara Sadleri, Partsch átmeneti alak a V. Cyrtonuqdwrához.*' 

Viliipara spurid, Brus. var. 

« sp. nov. 

került intézetünk gyűjteményeibe. 

A 87-ik métertől fogva pedig kék agyagban haladt a fúrás. Hogy itt 

agyag fordul elő, míg a fölszínen, a képződmény kibúvásánál az ennek 

megfelelő lerakódás egy csokolád-színű agyagmárga, ezen petrographiai 

különbség a keleti parton jelenkező hatalmas mezozói korszaki; meszekben 

találja magyarázó okát. A 139 méterben egy 0*05 mét. vastag «kőréteg»-re 

akadtak, mely hihetőleg a márgában előjövő s föntebb említett szilárd 

padnak folytatása. A kék agyag ez idő szerint 54*33 mét. vastagságban van 

föltárva. Hogy teljes vastagsága mennyi? azt a további fúrás fogja meg¬ 

határozni; annyi azonban már ma is bizton kimondható, hogy már nem 

sokára véget ér, es hogy alatta szármátkorú homokos lerakodás követke¬ 

zik, melyben meg fogják kapni a keresett fölszálló vizet. 

Az eddig tárgyalt pontusi korú lerakodástól petrografiailag egészen 

; Paul és Neumayr. Die Congerien- und Paludinenschichfen Slavóniens und 

dérén Faunén. Taf. V., Fig. 19. 
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elütő képződményre akadtam Varadiánál, a helység nyugati végénél. Fen¬ 

tebb már föl volt említve, miszerint itt a denudatio a szármát mész egy 

rögét hagyta hátra. E mész-rög fölött sárgás homok települt, mely egy, 

körülbelül 3 decim, vastag apróbb kristályos pala kavicsot tartalmazó 

mészpadot zár magába, melyben 

Congeria triiigidaris, Partsch. 

Cár dilim, sp. és 

Melanopsis, sp. jő elő. 

Diluvium. Az előbb leírt, csak gyenge fok alatt az Alföld felé dűlő 

pontusi korú lerakodásra egy sárga-, részben vörös színű, némely részei¬ 

ben kissé homokos, mindég azonban babérczet és márga-konkretiókat tar¬ 

talmazó retegezetlen agyag települt. A babércz, valamint a márga-kon- 

krétio-tartalom az alsóbb részek felé növekszik, s aránylag legtöbb jő elő 

a legalsóbb, a jiontusi homokkal érintkező részeiben, a mikor — mint 

Jabukánál — magok a márga-konkrétiók is babércz tartalmúak. 

Szerves maradványokat ezen sárga agyag csak gyéren, s nevezetesen 

egy kis Planorbis sp. igen törékeny héjait tartalmazza ; támaszkodva azon¬ 

ban a dunántúli fölvételeknél tett észleletekre, hol szinten a pontusi emelet 

fölött, közetlenűl a határon, bár nem oly vastagon kifejlődve, mint terüle¬ 

temen, egy vörös, babércz és márga-konkrétio-tartalmú agyag fordul elő, 

mely a diluviumba állíttatott, a szóban forgó sárga agyagot a diluviumba 

sorozom. 

Területemen a sárga agyag Brostyán és Kakasdia táján a domb tete¬ 

jén kezdődik és Mercsina, Vrány, Yranyucz, Csorda környékére húzódik; 

a Karas völgye határt von ugyan itt elterjedésének, de azon túl a verseczi 

szigethegység lejtőinek aljában folytatódik, takaróját képezvén a mélyebb 

völgyekben s a Karas jobb partján kibúvó pontusi homoknak. A verseczi 

hegység északi lejtője aljában Nagy-Sredistye, Kudricz táján konstatálta¬ 

tok jelenléte egész Markoveczig, melyen túl megszakad ; Varadiától északra 

azonban a Pojana maré hegyháton még meg van. Legerősebben a déli 

lejtő aljában jelenkezik, még pedig Messicz, Jabuka, Kustély, Vojvodincz, 

Podporány, Ylajkovacz, Paulis és Versecz környéken, mely utóbbi hely 

közelében, az állami artézi kútban már 308 met. vastag. Nyugaton az ali- 

bunári mocsárig terjed, míg délen, Izbistye és Podporány, Vojvodincz és 

Lagerdorf közt, Jám-Mirkovacz táján a reá települt lősz alá merül. 

A lösz az ö szokott, szárazföldi csigahéjakat tartalmazó kifejlődésé¬ 

ben a megelőző évben általam fölvett területen konstatált két vonulatnak 

folytatása. Az északi vonulat Izbistye, Ulma, Nikolincze s Károlyfalva 

táján jelenkezik, s az alibunári mocsár vet határt elterjedésének, nng a 

déli vonulat Deliblat, Mramorak, Dolova környékére húzódik. Északkelet 

felé való terjedésének kipuhatolása a jövő feladata. 
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Diluviumkori képződmény még azon, Alibunár és Dolova közt, a. 

római sáncz táján jelentkező homok, melyből a íutóhomok képződik. 

A jelenkori képződmények közt mindenekelőtt felemlítendő azon 

agyagos homokból álló ó-áradmány, mely lejtfokként a Duna árterét kíséri. 

Múlt évi jelentésemben Kubin-Plosicz környékéről hoztam föl e lejtíokot; 

az idén elterjedését Bavanistye környékére követtem egész a 
74 

XLI 
jelű lap 

szeléig. 

Területem jelenkori képződményéi közt azonban fontosabb az a futó- 

homok sivatag, melyről már tavaly tettem jelentést, s melynek ENy.-ti 

folytatását a nyáron jártam be. A futóhomok vándorló buczkái e részben a 

Mramorak és Alibunár közt húzódó római sánczig haladtak elő. 

Végűi a jelenkori képződmények közé tartozik a Versecztől EK-re- 

elterülő náddal benőtt mocsár; a Karas és mellékpatakjai árterének agya¬ 

gos, homokos lerakodásai. 

6. AZ 1882. ÉVBEN KRASSÓ-SZÖRÉNYMEGVÉBEN VÉGZETT 

FÖLVÉTELEKRE VONATKOZÓ GEOLÓGIAI JEGYZETEK. 

BÖCKH -JÁNOS-tÓl. 

Minthogy a lefolyt évi földtani felvételekben résztvett személyem 

is oly mérvben, mint ezt egyéb teendőim engedék, bátorkodom az ez. 

alkalommal nyert tapasztalatokat röviden összeállítva, szintén közre¬ 

bocsátani. 

Felvételeimet ama területen eszközlém, mely délnyugat felé közvet¬ 

lenül csatlakozik ahhoz, melyet 1881 őszén jártam be, s így a krassó- 

szörénymegyei Mocseris vidékén húzódó Valea Ducsinu és Valea Hodobas- 

nicza táján vettek kezdetüket, északnyugati irányban a Valea Rebe 

torkoló Ducsiniku Szék árokig, északkeletiben ellenben a már Lapusnik 

községe határában lévő Valea Lapusnikig, valamint a Pótokra vezető útig 

terjedvén. 

Ama szirtek kepezte vonulat, mely a bánsági nyugati krétaképződé¬ 

sek keleti szélét jelöli, itt Mocseris és Lapusnik közt szintén óriási falakban 

lep élénk délnyugat-éjszakkeleti csapással, egyes pontokkal, mint p. o. a 

Szorbi maré vagy Kersia móri, 793*9 m., illetőleg 773*05 méterre is fel¬ 

emelkedvén, s minthogy a kréta födte terület éjszaki irányban meg emel¬ 

kedik, lefolyt évi működési területem nyugati része meglehetős magas,, 

roppant erdőség borította hegységet alkot, melyre feljutván, jobb és tartósb- 

feltárásokat Inában keresünk. Dolinák, vagy egyéb behorpadások itt sem 

hiányzanak. 

Az Almás felöl e területre feljutni a ropjiant sziklafalak következtében 
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csakis egyes pontokon lehet, s a lakosok ezeket fel is keresik ama csekély 

számú útaikkal, melyek az erdőséget átszelik. 

Lényegesen más kifejezést nyer múlt nyári működési területem ama 

része, mely a fentebbi szirtvonulat es az Almás közt szerepel. Bár ez is meg 

hegyvidék, de már alacsonyabb mint az előbb felemlített. Délkeleti irány¬ 

ban a mediterrán retegek kitöltötte Almás medenczebe ereszkedik, ennek 

éjszaknyugati szegélyét kepezven. 

E keleti részben kristályos paláink 3-ik csoportjában állunk, mi elegge 

megmagyarázza a megváltozott tájképet. Hosszú hátakban látjuk itt Mo- 

cseris és Lapusnik közt a kristályos kőzetek alkotta területet a falként 

emelkedő meszszirt-vonulat alól délkeleti irányban az Almás felé ki¬ 

nyúlni, a szintén délkeleti irányban húzódó Yalea Ducsinu, Yalea Mocse- 

risului, Ogasu Oroscsika és Yalea Lapusnik által egyes főrészekre felosztva, 

melyeknek mindegyike számtalan mellékárok és vízmosás által nyer 

további részletezést, es csak három pont az, mely hegyesebb alakja 

folytán már távolabbról kelti fel figyelmünket, eruptív kőzetek jelenlétét 

sejtetvén. Ezek a Lapusniktól északnyugatra emelkedő Yiru Kornyilor, 

V. Ivurmaturi és V. Doszului. 

Maguk a fővölgyek a meszterület alján képződnek, s a mész talpukig 

ereszkedik le. 

Mind a Yalea Ducsinuban, mind pedig a Yalea Mocserisuluiban gyö¬ 

nyörű források fakadnak ki a mészsziklák alján, mintegy sokszorosan pó¬ 

tolni kívánván azt, a mit a természet a határos magasabb mészterületen 

csak szórványosabban nyújtott az e vidéket felkeresőnek. E források vizé¬ 

ből nagyobb mennyiségben csapódott le mésztufa, így a Yalea Ducsinuban 

a Gutin nevű tájon, de nevezetesen a Yalea Mocserisuluiban, hol a Pojána 

móri kis fönsíkját alkotja. Ez utóbbi helyen falként áll előttünk a tufa a 

Pojána délkeleti szélen, becslésem szerint legalább is 1 5—20 méter vas¬ 

tagsággal, gyönyörű látványt nyújtván a falain lecsörgedező vízzel. Mint¬ 

hogy a mocserisi románok e mésztufát építési czélokra fejtik, kényelmesen 

figyelhetjük itt a mésztufa olykor bámulandó szépségű, legfinomabb virág- 

alakú kifejlődéseit, míg a nagyobb üregekben a stalaktitok közönséges 

alakjai csüngnek. E mésztufákkal krétameszeink töven állunk, s így min¬ 

denekelőtt fel akarom említeni, hogy itt egyúttal ama gránitvonulat jelen¬ 

léte is konstatálható, melyről már tavaly jelentéin,* hogy a Nerán átkelvén, 

Bucsáva területéről Mocseris határába is folytatódik, még pedig ama, Sztan- 

csilova és Bucsava közt képezett térd folytán inkább északkeletire átcsapott 

iránynyal. 

A szintén már tavaly jelzett szűkülése itt, hogy mondjam, már kez- 

* Böckh J. Az 188J. évben Krassó-Szörénymegyében végzett felvételre vonat¬ 

kozó geológiai jegyzetek. Földtani Közlöny. XI. 1881. pag. 234. 
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zelfogható s minthogy a gránit által képezett szalag a Valea Ducsinu és 

Valea Mocserisului közt már igen keskeny, ez az utóbbi völgy keleti olda¬ 

lában, a Kersia móri alján, végre kiékül, úgy, hogy innen még jobban 

északkeletnek a krétamész kristályos paláink 3-ik csoportjával közvetlenül 

érintkezik, mint ez a Lapusnikról a Kapu Goronyeten át Pótokra vezető 

utón minden kételyt kizáró módon állapítható meg. A gránit ez északkeleti 

végében igen mállott, helyenként csakis darája nyomán követhető. Föld- 

pátja fehér vagy pedig kissé a világosvörösbe játszó; sok fekete biotitet 

tartalmaz, de e mellett a fehér muscovit is meglehetős szaporán jelent¬ 

kezik, szaporábban, mint ezt a déliebb vidék biotit-gránitjaiban rendesen 

megfigyeljük. 

Felemlítendő, miként a szóban forgó gránitvonulat éjszakkeleti leg¬ 

végső részében ott, hol a Pojana móri keleti oldalán kocsiút vezet fel egy 

kis szilváshoz, az imént tárgyalt mállott gránitnak fehér csillámban neve¬ 

zetesen dús darabjában, mely különben a setétszínű biotitet is tartal¬ 

mazza, a már déliebb vidékünkről ismert rózsaszínű apró gránátjainkat 

figyeltem meg. 

Azon tényből, hogy gránitunk, melyet eddig Gerniktől Mocserisig 

nyomoztam, az utóbbi vidéken mindinkább összeszűkül, míg végre a Po¬ 

jana móri táján kiékül, igen téves volna következtetni azt, hogy e tünemény 

a gránit vastagságának tényleges csökkenésében találja egyszerű magyará¬ 

zatát, mert figyelmeztetek arra, hogy míg a gránit, csapásának ama fordu¬ 

lási pontjától, mely Stancsilova és Bucsáva közt fekszik, területünkön 

észak-északkeleti irányt követ, addig ugyanis e ponttól kezdve a kréta¬ 

mész inkább északkelet felé tart s így Mocseris határában mindinkább 

karán tolj a a gránit által követett irányt, miből részemről azt következte¬ 

tem, mikent a gránit mindinkább való szűkülése csak látszólagos, a mind¬ 

jobban reátelepülő s így ezt elfedő mezozoi lerakodások folytán. 

Legyen ez bárhogy, mindenesetre ténynek tartom azt, miként a grá- 

nitelőjövetelek a Kersia móri alján mutatkozó kiékülésük által éjszak felé, 

sőt területünkön sem szűntek meg. 

Tudjuk ugyan, hogy a Kersia móritól kezdve a már említett, Lapus¬ 

nikról a Kapu Goronyeten át Szászka és Pótokra vezető utón krétameszeink 

a kristályos palák 3-ik csoportjának kőzeteivel érintkeznek, úgy, hogy itt a 

gránit már nem látható, s hozzá tehetem, miként jobban északnak az 

utóbbi csoport alatt sőt csillámpalák jutnak napfényre, melyeket petro- 

graphiai kinézésük és stratigraphiai állásuk következteben kristályos pa¬ 

láink d-ik csoportjához vélek állíthatni, de midőn a krétamész itt csapás¬ 

irányát ismét kissé megváltoztatja, s az északkeleti hányból, habár csak 

rövidebbre, északiba tér át, a Valea Lapusnik felső részében, a Pojana Ivresit- 

től nem messze, csillámpaláink feküj ében, ismét gránitra akadunk, melyen, 

mint a déliebb vidéken, úgy itt is, kretameszeink óriási falakban emelkednek. 
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A bánsági felvételek körűi nagy érdemeket szerzett Kudernatsch* 

meg azon velemenyben volt, hogy a gránit a Minis és Nera közt nem jut 

napfényre es csak jobban délre, a Nerán túl bukkan ki ismét. Schlönbach** 

a lapusniki völgy gránitos kőzetét már ismerte, s itt gránitos gneiszen fek¬ 

vőnek mondja a meszet, megjegyezvén, hogy az előbbeni egészen hasonlít 

a Ponyászka ebbeli kőzetéhez. 

Nem valami széj), sőt mondhatom rossz feltárásokban mutatkozik a 

kérdéses kőzet a krétasziklák alján, de a mit eddig láttam s a mi kezeim 

közé került, azt, tekintettel arra, hogy a csillámlemezkék olykor némi távo¬ 

labbi párhuzamosságot árulnak el s ekkor a szöveget is kissé befolyásolják, 

a ki akarja, legfeljebb gneiszgránitnak nevezheti, de e kőzetnek a gránitok¬ 

tól való elválasztását megengedhetőnek nem tartom, nevezetesen, ha tekin¬ 

tettel vagyunk fellépesének egyéb viszonyaira is. 

E kőzet a Yalea Lapusnik legfelső részében mutatkozik, miután ez 

erős fordulatot tett éjszak felé, s előbb a völgy nyugati, később azonban 

ennek keleti oldalában is átható. 

Itt is többnyire kétféle csillám szerepel a kőzetben. Vannak felesegek, 

melyeknél a fehér csillám csaknem egyedül szerepel, mire a szóban forgó 

előjövetel nevezetesen déliebb részében tudok példát, más esetekben a 

biotit már sűrűbben jelentkezik, de még ekkor is a fehér csillám a túl¬ 

nyomó, láttam végre, nevezetesen jobban éjszak felé oly darabokat is, 

melyeknél határozottan a sötét biotit az uralkodó. 

A földpát rendesen fehér színű; itt-ott azonban gyenge világosvörös 

árnyalat is mutatkozik, különösen íelemlitendők azonban amaz ap>ró 

világosvörös gránátok, melyek azon mérvben látszanak dúsabban fellépni 

kőzetünkben, melyben túlsúlyra vergődik a muscovit. Ez utóbbi kőzet tel¬ 

jesen hasonlít amazokhoz, melyek szintén apró gránátok s tulnyomólag 

fehér csillám által kitüntetve számosabb ponton lépnek fel a mocseris- 

bucsávai gránit-vonulaton belül, s melyekről már korábbi felvételi jelenté¬ 

seimben szólottám. Végre meg csak azt akarom megemlíteni, hogy az imént 

tárgyalt lapusniki gránát-tartalmú gránit helyezkedését illetőleg is szabá¬ 

lyosan bele esik a déliebb vidéken szereplő granit-vonulat csapás-irányába, 

úgy hogy nézetéin szerint ennek természetszerű folytatását képezi éjszak 

felé, hogy meddig, az előttem ma még ismeretlen. Figyelmeztethetek azon¬ 

ban arra, hogy gránát-tartalmú gránitunkhoz hasonló féleséget Kuder- 

natsch is említ az általa térképezett éjszakiabb vidék granit-vonulatából a 

«la Tjeh»-nek mondott tetőről (1. c. p. 72.). 

Már ScHLÖNBACH-nak az előbb idézett helyen tett megjegyzéseiből tud¬ 

juk, s fentebb szintén mondám, hogy itt a Valea Lapusnikban az általam 

* Geologie des Banater Gebirgszuges Pag. 40. 

Ver lián dlungen dér 1;. 1;. geol. Beiclisansta.lt 1889. Pag. 269. 
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egyenesen a gránithoz állított kőzettel határosán csillámdus kőzet lép fel, 

melyet ő mint csillámpala-féle gneiszt idéz, ez utóbbinak az Almás felé 

való dőlésére utalván, valamint arra is, hogy ezt amphibol-pala és szer¬ 

pentin fedi. 

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a kristályos pala, melyről szólok, 

amaz átmeneti kőzetekhez tartozik, melyeknél egészen az egyéni tetszéstől 

függőnek tartom, vájjon ezeket még csillám-gneisznek vagy pedig már csil¬ 

lám-palának akarjuk-e nevezni. E paláinkkal szintén az esetben vagyunk, 

bár megfordított irányban, mint melyet dr. Tietze * jelöl, midőn a Dollija 

Ljubkova feletti csillám-palákról beszélve említi, hogy olykor csakugyan 

kétely támadhat, vájjon az ottani kőzet nem inkább gneisznek mint csillám- 

palának nevezendő-e ? 

Bizonyos az, hogy a Yalea Lapusnik szóban forgó kristályos kőzete¬ 

ben a fehér és setétbarna csillám mellett igen uralkodik a kvarcz, sőt 

vékony lemezkeket képez, de felette alárendelt, ha jelen van, a fehéres 

földpát. Korántsem kifogásolható tehát Schlönbách megjelölése, midőn 

csillámpala-féle gneiszről szólt, de én e kőzetet egyszerűen inkább már 

csillámpalának veszem. 

E csillámpala, melynek vízszintes vastagsága, legfedőbb rétegei és a 

gránit első fellépte közt számítva, a lapusniki völgyben mintegy 750 mé¬ 

terre rúg, 7h—9h 10° dűlést figyeltet 50—65° közt forgó dűlési szöggel, 

tehát tényleg az Almás felé dűl, mint ezt Schlönbách emlite. Csapásiránya 

ennek folytán ejszak-éjszakkelet és éjszakkelet közt tartja magát. 

A fellépte által jelölt övben, közvetlenül egy malom mögött, kis 

trachytos előjövetelt is figyeltem, legfekvőbb részeiben pedig, már közel a 

fekvőjében szereplő gránát-tartalmú gránithoz, három, de csak csekély 

foltban, granitos kőzeteket is láttam. 

Ezeknek egyike, még pedig a legfekvőbb, a völgy nyugati oldalában, 

világosvörös földpát és dús kvarcz-keverékből áll, meglehetős tömött álla¬ 

potban. Feher csillám szórványosabban mutatkozik, a világosvörös apró 

gránát gyakrabban van jelen. Aplitos kőzettel van dolgunk s kiegészítésűi 

megjegyezhetem, hogy a vörös orthoklas nagyobb darabokban itt-ott por- 

phyr-szerűleg is tűnik fel az általában tömött természetű, kőzetből. 

Egy második esetben még tömöttebb a kőzet, földpátja csakis fehér, 

az apró, világosvörös gránát bár szintén jelen van, de az igen apró, parányi 

csillám-pikkelyek mind a muscovitet mind pedig a biotitet engedik fel¬ 

ismerni. 

Meglehet, hogy ily előjövetelekre vonatkoznak Schlönbách megjegy¬ 

zései, midőn az általa gránitos gneisznek mondott kőzetnek a csillámpala 

Bánátéi' Gebirgsstock Pag. 41. 
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féle gneiszszel való váltakozásáról tesz említést, a mit ily alakban eddig 

nem figyelhettem. 

Végre felemlíthetem, hogy két ponton csillámpalánkban is láttam 

az apró, világosvörös gránátokat még pedig a csillámpala legfekvőbb réte¬ 

geiben. A csillámpala tisztán rétegzett. 

Midőn az imént tárgyalt csillámpala övét a Valea Lapusnikban dél¬ 

kelet felé túllépjük, kristályos paláink 3-ik avagy felső csoportja területére 

jutunk, s innen Lapusnik helységéig csakis ennek kőzeteivel van 

dolgunk. 

Régi ismerősökre akadunk itt, melyekkel már találkoztunk a deliebb 

vidéken t. i. Mocseris és Bucsáva környékén, nemkülönben Ravenszkától 

nyugatra, honnan még tovább délre a Duna felé követhetők. 

Már korábbi felvételi jelentéseimből ismeretes, hogy ezek a bánsági 

nyugati granit-vonalat és kristályos paláink 2-ik avagy középső, az Almás¬ 

tól délre fekvő hegységben mondható kizárólag, általában pedig felette 

túlnyomólag csilláinpala és csillámgneisz alkotta csoport közt foglalván 

helyet, ez utóbbira települnek egy a Dalbosecztöl délnyugatra emelkedő 

Popova hegyen kezdődő s onnan az Oltány, Tilva Cornul s a t. áthúzódó, 

éj szakkelet-délnyugati csapást követő határvonal hosszában. 

Az öv, melyet kristályos paláink e harmadik, legfiatalabb csoportja 

képez, Bucsávától délre tudvalevőleg mindinkább összeszűkül, minthogy 

az Almástól délre kifejlődő 2-ik, csillámpala és csillámgneisz képezte 

vonulat éjszakkeletről délnyugat felé húzódó zónaként jelentkezik ugyan, 

de tudjuk azt is, hogy az itt tekintetbe eső gránit-vonulatunk Bucsávánál 

csapásirányát megváltoztatja, térdet kepez, s tovább délre éjszakdéli irány¬ 

ban halad, miáltal a 3-ik csoportunk kőzeteit határoló két öv mindinkább 

közeledik egymáshoz. Eltekintve a települési viszonyoktól, különben kris¬ 

tályos paláink 3-ik csoportja kőzeteinek petrographiai kinézése is elárulja, 

hogy itt már fiatalabb képződésekkel van dolgunk, mint a megelőző két 

csoport kőzeteit illetőleg, melyekkel nevezetesen az Almáson túl ismerked¬ 

tünk meg, minthogy kőzetei közt már phyllitek is szerepelnek, egyáltalában 

a félig kristályos állapot már sok esetben nyer kifejezést, bár más alkalom¬ 

mal még tiszta kristályos kőzetek is képviselvék mint p. o. jelleges am- 

phiboliták. 

Itt a Valea Lapusnikban is, miután a csillámpalát túlléptük, mindjárt 

kezdetben akadunk amphibolitákra, melyeknek rétegei délkelet felé dűlnek 

(a nyugati lejtő egyik mellékárka torkolatánál mintegy 75°-al). Az amplii- 

bolit-palák közt fagyagos természetűeket szintén láttam, szerpentinese- 

dett részekkel. 

Tovább a fedő felé sajátságos, szürkés-zöldes vagy zöldes palák jelent¬ 

keznek, melyek igen kvarczdusak, mi mellett finom chlorit-fele pikkelyeket 

tüntetnek fel. A völgy felsőbb részében e rétegek is még délkelet felé dül- 

11 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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nek, mint p. o. a Szalistye déli aljában, hol a dülést 9'1 a szöget pedig 

45° találtam. Még tovább lefelé a völgyben, kvarczdusabb pyrit-tartalmú 

részek is- szerepelnek, s ezek vas-oxyd-hydrát következtében sokszor igen 

rozsdás kinézésüek, olykor pedig graphitos vegyülék következtében teljesen 

feketék. 

Egy helyt ily fekete, rozsdás részekkel átszőtt, rendesen kvarczdusabb 

kőzetekre kutatási kísérlet is foganatosíttatott, mire valószínűleg a tisztát- 

lan graphitos vegyülék folytán szénkibúvásra emlékeztető előjövetel indított. 

Mind ez utóbb említett rétegek már erős mállásnak indultak, midőn 

azonban itt már Lapusnik felé közeledünk, azt tapasztaljuk, hogy rétegeink 

dűlésiránya megváltozott, mert a zöldes, kvarczdús, szerpentinesedésnek 

indult paláinkat itt már nyugat-északnyugati (191') düléssel figyeltem a 

völgy keleti lejtőjében, hogy pedig ez nem localis, csakis a Yalea Lapus- 

nikra szorítkozó tünemény, arról könnyen meggyőződhetünk, ha a déliebb 

vidékén e tekintetben megejtett figyeleteket szem előtt tartjuk. Tekintsünk 

p. o. mindjárt a szomszédos Ogasu Oroscsikába, tehát az árok alsóbb részé¬ 

ben, közelebb az Almáshoz, itt is tulnyomólag 19h 10°—2lh düléssel talál¬ 

tam az e helyt szintén sok esetben pyritben gazdag, rozsdás kinézésű, 

rendesen kvarczdús paláinkat; graphitos vegyülék itt is több ponton fordul 

elő, setétebb phyllitjeink némelyike pedig már igen emlékeztet agyag¬ 

palákra, habár közelebbi megtekintés mellett a félig kristályos természet 

még mindig felismerhető. 

Az imént említett rétegek dűlési szöge 45-—75° közt forog. Az árok 

felsőbb részében itt is megváltozott t. i. kelet-délkelet felé (7h) tartó dőlés¬ 

sel mutatkozott az ott szaporábban mint alantabb talált amphibolitos kőzet. 

Hasonló viszonyokat figyelünk amaz úton, mely az Oroscsikából a 

Czibuiki és Kapu Goronyeten át Szászkára és Pótokra vezet. 

Bár itt-amott kis eltérés sem hiányzik, azért e helyről is mondható, 

hogy közel a krétasziklákhoz, melyek itt, mint tudjuk, kristályos paláink¬ 

kal érintkeznek, főleg kelet-délkeleti vagy délkeleti (7h10°—8h50) a dülés, 

holott jobban délkeletre, a Czibuiki körül, éjszaknyugati dülést figyeltem 

(21h) az e ponton feketés közbetelepedéseket szintén föltüntető phylliteken. 

A még jobban délnyugatra következő Yalea Mocserisuluiba vagy pe¬ 

dig a Yalea Ducsinuba pillantván, ugyané szabályt ismerhetjük föl. Köze¬ 

lebb az Almáshoz t. i. majdnem kivétel nélkül e vidéken is 18h, 19'TO0 

vagy sőt 21h dőlésekkel látjuk paláinkat, holott jj. o. a Valea Mocserisului 

legfelső részében, valamivel a Pojana móri mésztufája előtt, 8h—9h, tehát 

delkelet felé dűlnek az itt meredeken fölállított (80°), szerpentinesedésnek 

indult zöldes, kvarczdúsabb palák. 

így folytathatnám e tárgyat, de csak arra akarok még figyelmeztetni, 

miként még tovább délre p. o. Bucsáva körül s innen tovább délre szintén 

az látható, hogy kristályos paláink 3-ik csoportjának tagjai az általuk 
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alkotott öv nyugati szélében, t. i. a gránittal szomszédos részben, ellen¬ 

kező dűlest mutatnak szemben avval, melyet a második avagy csillámpala 

es csillámgneisz-esoporttal határosoknál figyeltem. A keleti szél hosszában 

rétegeinket általában 18h10°-—22h10°, tehát éjszak-éjszaknyugat felé tartó 

dőléssel észleltem, holott a gránittal szomszédos, tehát nyugati részekben 

rendesen 6h5°—9h közt tartó dőléseket láttam, mi mellett a dőlési szög 

általában igen meredek. 

Figyeltem ugyan 50° is, mint p. o. a legdeliebb ponton, melyre ed¬ 

dig juthattam, a Szikeviczától éjszakra emelkedő Kraku Almásului egy 

pontján, hol a dőlés 7'1 vala, de ismerek más esetekben 65—75, sőt 85° 

szögeket, mint p. o. Bucsáva nyugati tőszomszédságában, a Sztancsilovára 

félvezető út táján, mi mellett rétegeink dőlése ott 6h10°—91' közt tartózko¬ 

dik, azonban többnyire a 8h körül forog. Még jobban éjszakra, a már mo- 

cserisi területen emelkedő V. Pojenilor nyugati oldalán húzódó árokban 

pedig teljesen függélyes állásban is láttam kőzeteinket. 

Az így nyert kép kiegészítésére fölhozhatom még azt, hogy szóban 

forgó paláink legdéliebb részükben, t. i. ott, hol az általuk alkotott öv már 

igenis összeszűkül, középső részükben föltűnően változtatják rövidebb kö¬ 

zökben is dűlósü'ányukat, ez által itt letező ránczosodásokra utalván.. 

Példánként említhetem a Ravenszkától délnyugatra fekvő Spartur 

keleti oldalán húzódó árkot vagy pedig az ez árkot a bucsávai Gavosdia. 

lungától elválasztó Kulmiát, melyen a Ravenszkáról a Sparturra vezető 

út húzódik. 

Hogy kisebb, jelentéktelenebb ránczosodásokat kőzeteinken egyebütt 

is lehet megfigyelni, az magától értetődik és nem is föltűnő. 

Már Schlönbach ügyelte a lapusniki völgyre vonatkozólag a fentebb 

említett tüneményt, s helyesen következtéié, hogy itt synclináléval van 

dolga, s hogy az e helyt a csillámpalára következő rétegek a kristályos 

palák sorozatában a legfiatalabbak.* 

Láthatjuk továbbá az elősoroltakból azt is, hogy e synclinál vonal 

nyomai a Yalea Lapusnikból szakadatlanul nyomozhatok azonban tovább 

le a deliebb területre is, még pedig Bucsáváig dél-délnyugati irányban, 

tehát meglehetősen párhuzamosan a szomszédos gránitvonulat csapásával 

es csakis az utóbbi helységtől még déliebbre fekvő vidéken látszik ez, ada¬ 

taim szerint, inkább éj szak-deli irányt követni hasonlóképen, mint ez itt a 

gránittal is az eset. Szabatosabb menete ez utóbbi folyamában a legdéliebb 

területen sűrűbben jelentkező dőlési irányváltozások folytán kevésbbé 

tisztán mutatható ki. 

Ha így a Yalea Lapusnikban a csillámpala fedőjében szereplő kris¬ 

tályos palacsoport relatív korát valamint a synclinále jelenletét illetőleg 

1 * Verhandlungen dér k. k. geol. Reiclisanst. 1869. Pag. 269. 

11* 
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teljesen egyetértek a sajnos, oly korán elhunyt ScHLÖNBACH-hal, kevésbbé 

oszthatom ama nézetét, melyet az Almás eredetét illetőleg nyilvánított, s 

melynek következtében ö, Kudernatsch * nézete ellenében, az Almásnak 

keletkezését inkább kimosásban vala hajlandó keresni.**' 

Korántsem akarom annak lehetőségét tagadni, hogy itt vagy ott cse¬ 

kélyebb mérvben a vizek rombolása is segített, mert hogy ezek mit képe¬ 

sek, azt legjobban mutatja a mai Almás, persze csak lazább természetű 

neogen-rétegeiben általok végzett munka, de én a mediterrán-rétegei által 

kitöltött Almásban nem láthatok egyebet, mint egy sülyedési területet, 

mely nevezetesen az Almás legnagyobb szélessége táján árulja el magát. 

E tekintetben már 1879-ben *** utaltam egy sajátságos dislocatiói vo¬ 

nalra, mely az Almás medencze délkeleti széle hosszában árulja el magát, 

s melynek hosszában hiányzanak a fölszínen kristályos paláink 2-ik csoport¬ 

jának ama részei, melyek a Barnától délre jelentkező ebbeli kőzeteket az 

ezeknek megfelelő Prigor mellettiekkel összekötni hivatvák. Én ezen, a föl¬ 

színen mutatkozó hézagot, melyet jelenleg a mediterrán régetei foglalnak 

el, nem kimosásnak, hanem süllyedésnek tulajdonítom, már annál inkább 

is, mert mindenesetre föltűnő ama vonal szabályossága, mely itt a medi¬ 

terrán-rétegeket határolja, különös volna továbbá, hogy epen ott akadunk 

ama liaszi rongyokra, melyekről idézett jelentésemben szólottám, hol már 

az Almásnak legnagyobb szélessége folytán kellene a vizek legnagyobb 

működését föltételeznünk ; végre hozzá tehetem, hogy még ma is látható, 

miként a Prigor melletti 2-ik csoport kőzetei kevésbbé emelkednek ki a 

harmadkor fedte területből, mint az e kőzeteknek az említett hézagon túl 

kibukkanó, ezek délnyugat fele való folytatását jelölő csillámpala és csil¬ 

lámgneisz - hegyek Bania és Dalbosecztől délre. 

E rövidebb eltérés után a voltaképen szemem előtt lebegő, lefolyt 

évi fölvételi területemhez térvén vissza, itt a szerpentinesedésnek indult 

palákon kívül már teljesebben kifejlődött szerpentinek sem hiányzanak, 

bár ezek még mindig csak szórványosabban és csekélyebb foltokban 

lepnek föl. 

Ily előjövetelekre akadtam a Kapu-Goronyet tetején, hol a heverő 

szerpentin-tuskókban chrysotilt is láttam, a Valea-Mocserisului felső vé¬ 

gén, a Kapu-Goronyetről lehúzódó nyúlvány hátán és alján, itt is tuskók- 

ban, végre a Yalea-Ducsinu legfelső részenek két oldalában. 

Ez utóbbi helyen, a Viru-Solmuluiról levezető utón, röviden mielőtt 

ez a völgybe ér, lép föl parányi szerpentinfolt, melyről megjegyezhetem. 

Geologie des Bauater Gebirgszuges Fag. 74 és IV. táb. 5. ábra. 

** L. c. p. 267. 
Szörénymegye déli részére vonatkozó geológiai jegyzetek, pag. 28—30. 
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hogy az általában setetebb zöld anyagban a nemes szerpentin szép világo¬ 

sabb színei is láthatók. 

Még néhány megjegyzést akarok tenni kristályos paláink 3-ik cso¬ 

portját illetőleg. Többször lebegett szemem előtt azon kérdés, vájjon nem 

kell-e a 3-ik csoport legalább bizonyos, közelebbről persze ki nem jelöl¬ 

hető részéi korát illetőleg már carbonbeli lerakodásokra is gondolni, mint¬ 

hogy Kudernatsch a szomszédos éjszaki vidéken ily lerakódásokat tényleg: 

kimutatott, s ezekre vonatkozólag azt jegyzi meg, hogy a palák az őspala- 

íormatio tagjaihoz sokkal inkább hasonlítanak, mint a voltaképeni szedi - 

ment-kőzetekhez, és hogy láthatók kőzetek, melyek egészen agyagpala 

vagy chloritpala-féle kinezest nyernek.* 

Hasonló értelemben nyilatkozik Schlönbach is, midőn 1. c. p. á68- 

azt mondja, hogy a szomszédos vidék carbon-formatiója zöldes és szürke¬ 

barnás palákból, conglomerátákból és homokkövekből áll, melyeknek elsei 

az alattuk fekvő tisztán kristályos paláktól sokszor csakis szerves zárvá¬ 

nyaik folytán különböztethetők meg, s így fölötte nehezen különíthetők el 

ezektől; az idézett helyen alantabb a Bezova carbon-paláiról szólván, 

ismét hangsúlyozza, hogy ezek teljesen kristályos kőzetek kinézésé¬ 

vel bírnak. 

Kudernatsch 1. c. p. 8d még oda is nyilatkozik, hogy a Szagradia 

carbon-vonulata a Nera völgyébe, Lapusnik környékéig folytatódik. 

Kényes kérdéssel állunk mi itt szemben, mert ha a carbonbeli palák 

sokszor csakis szerves zárványaik folytán különböztethetők meg az alattuk 

települő tisztán kristályos paláktól, mint ezt Schlönbach mondja, akkor 

világos, hogy helyzetünk nem kedvező, mert a déliebb vidékén a Schlön¬ 

bach, de nevezetesen Kudernatsch által említett növényekre nem akad¬ 

hattam. 

Mind Kudernatsch mind pedig Schlönbach továbbá conglomerátokról 

es homokkövekről is beszélnek, de ily kőzeteket az általam eddig bejárt 

területről nem nevezhetek, és csakis két esetben láttam inkább brecciának 

mondható néhány laza tuskót, t. i. Bucsáva és Mocseris mellett, melyben 

a közeli kristályos-kőzet darabjai mészkötszer által tartatnak össze, s mely 

tehát teljesen locális képződés is lehet. 

Ily viszonyok közt ma nem tartanám eléggé okadatoltnak az általam 

bejárt terület 3-ik csoportja paláit, habár csak részben is, carbonbelieknek 

nyilvánítani. Különben a munka további folyamától kell várnom az e 

tekintetben még szükséges fölvilágosítást. 

Minthogy kristályos paláink 3-ik csoportjával foglalkozom, röviden 

mindjárt ama trachytos kitörésekről is akarok szólani, melyek csaknem 

kizárólag e csoport területén és ennek kőzetein törvén fel, ezeket helyen¬ 

ként átváltoztatták. 

* Kudernatsch 1. c. p. 81. 
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A Yalea Lapusnik néhány pontjáról már Schlönbach * jelöl trachy- 

tos kőzeteket, s ily egy előjövetel kőzetéből érczeket, nevezetesen a palá¬ 

ban föllépő galenit-tartalmú barytteléreket említ. 

Mindenekelőtt kiemelem, hogy alantabb következő megjegyzéseim, 

a mennyire a lapusniki völgyre vonatkoznak, ennek csakis nyugati lejtőjét 

illetik. Lapusnik utolsó házaitól kevéssel több mint 1 kilométernyire akad¬ 

tam az első trachytos kitörésekre. 

Több, inkább lyuknak mint kőbányának mondható föltárást nyitot¬ 

tak a lakosok a trachytos kőzetre, minthogy ezt építési czelokra használ¬ 

ják. Ez csekélységgel a völgy talpa fölött húzódik többszörösen kiekiilő, 

keskeny szalagként körülbelől ama malomig, melylyel szemközt egy ke¬ 

reszt áll. Ez utóbbi ponton közetünk a malom vize mellett még látható, de 

már igen mállott állapotban van. Szomszédos kőzete pedig igen kvarczos 

és pyritdus. 

E trachytos szalaggal a Viru Doszului keleti lejtője aljában állunk s 

több helyt győződhetünk meg a kőzetünk nyerésére nyitott kis feltárások¬ 

ban arról, miként változott át a paláknak az eruptív kőzettel közvetlenül 

érintkező részé sötétebb szinti, igen kvarczos, kemény kőzetté, mely a 

pyritet nemcsak behintve, hanem helyenként egész lapokban és keskenyebb 

erekben is tartalmazza. 

A lapusniki völgy e trachytos kőzete szürkészöldes szinti, már szabad 

szemmel látható a kvarcz, amphiból és a fehér, részben már mállott föld- 

pát, mely Schafarzik ur által bővebben megvizsgáltatván, szives közlése 

szerint andesinnek bizonyult. Csillám itt sem hiányzik, de már átváltozta¬ 

tott zöldes anyaggá, és makroskopiailag figyelve, az amphibollal még meg¬ 

közelítőleg sem vetélkedlietik, vannak azonban pontok, mint p. o. a Viru 

Kornyilor keleti oldala, hol a feketebarnás biotit már szaporábban lép fel 

az amphiból mellett. 

Kvarcztartalmü amphibolandesitünk vagyis dacitunk délkeleti vége¬ 

ben, sőt porphyros jelleget nyer. Rendes elegyrészein kívül pyritet és egy 

második, közelebbről még meg nem állapított fémfényű ásványt tartalmaz 

behintve. 

Tudjuk továbbá, hogy völgyünk felső részében, de már a csillámpala 

területén eruptív kőzetünk szintén kibukkan, mely itt azonban finomabb 

szöveggel bír, mint alantabb a völgyben. 

A fentebb idézett Viru Doszului, az ettől kissé délre emelkedő iru 

Ivurmaturi és a jobban délkeletnek szereplő V. Kornyilor képezik ama há¬ 

rom csúcsot, melyről már kezdetben említem, hogy hegyes alakjuk folytán 

már távolabbról tűnnek fel, eruptiv kőzet jelenlétét sejtetvén; s valóban 

úgy is van, mert ha nem is magukon a csúcsokon, de ezek közt és tőszom- 

L. c. p. 26S. 
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szórtságukban találjuk az itt jobbára már mállásnak indult eruptív kőzetün¬ 

ket, mely itt biotitben is gazdagabb. Magukon a csúcsokon, de ezek olda¬ 

lain is, külsőleg igen rozsdaszínű, friss törésen szürke vagy feketeszürke, 

igen kovás, pyritdús, dacitunk által metamorphizált paláinkat találjuk, me¬ 

lyek kovás voltuk folytán a szétmállásnak ellentállani természetesen igen 

kejjesek s így hegyes kiálló alakjukat sokáig megtartják. 

Még tovább délnyugatra szintén figyeltem kőzetünk néhány parányi 

kitörését, de ezek csak csekély és szórványos előjöveteleket képeznek, az 

aránylag legnagyobb kitörés okvetetlen a Y. Doszului, Y. Kurmuturi és V. 

Kornyilor közti, Lapusniktól éjszaknyugatra. 

Előbb tárgyalt kristályos paláink Mocseris és Lapusnik közt az Almás 

délnyugati végének éjszaknyugati szegélyét is képezik, s így erre is kell pil¬ 

lantanom, de a mi itt látható, bővebb megjegyzésre nem ád okot, s így 

csak röviden jegyezem meg azt, hogy a mediterrán rétegeket illetőleg itt is 

sárga homokkal, mely helyenként sőt kavicsos, vagy pedig ritkábban ho¬ 

mokkővé szilárdul, valamint sárgás homokos márgával vagy agyaggal, oly¬ 

kor vörös színűvel, van dolgunk. Szénnek e területen meg nyomát sem lát¬ 

hattam. Egyes ritkább esetekben, de csakis kisebb foltokként, durvább 

darabokból álló, lazán elszórt kavicsra is akadtam, mely azonban talán 

inkább már diluviálisnak vehető. 

Az előadottak után áttérhetek felvételi területem ama nyugati részé¬ 

nek megbeszéléséhez, melyről említém, miként meglehetős magas hegy¬ 

vidéket alkot, óriási erdő által fedve, s a már érintett mészszirtek képezte 

vonulattal veszi kezdetét. 

E sziklavonulat kőzeteit Mocseris es Lapusnik közt közelebbről vizs- 

válván, könnyen ráismerünk ama meszekre, melyekkel mint krétalerakodá¬ 

saink mélyebb csoportjának tagjaival már a délnyugatabb vidéken volt 

dolgunk. 

Korántsem váratlan eredmény ez, minthogy tudjuk, miként a mocse- 

risi es így a lapusniki krétabeli lerakodások csak folytatását kepezik a még 

1881 -ben Bucsaván felismerteknek. 

Itt Mocseris és Lapusniknál is főleg sárgás vagy fehéres, ritkábban 

szürkés és ekkor kissé bitumenes vagy vörös meszekre akadunk, melyek 

ropjiant sziklákat alkotnak, mint p. o. a Szorbi maré vagy a Kersia móri. 

E vidék mesze is gyakrabban mutatja ama sajátságos, oolitos rajzokat 

az alapanyagban s a már a délnyugatabb területen látott foraminifera át- 

metszeteket valamint meszpát pontokat és ereket szintén nem nélkülözi. 

Hogy a szóban forgó meszek tényleg a Bucsáva táján megkülönböz¬ 

tetett két krétacsoport mélyebbjének tagjai, még az is bizonyítja, miként e 

meszeket a lapusniki vidékről szakadatlanul nyomozhatjuk a Kersia móri 

és Szorbi maréról a Habituluira, innen pedig a Viru Habiczeluluira, s mint¬ 

hogy e vonulat a szomszédos Y. Szmidoszán találja folytatását, krétámé- 
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szeinket innen szinten szakadatlanul követhetjük a Konuna Nyerganulűira, 

míg végre a Konuna Perszuluion át a bucsávai Yalea marebe jutnak. Nem 

lehet tehát kétely aziránt, bőgj7 e lueszekben a Bucsán megkülönböztetett 

két krétacsoportunk mélyebbje, dr. Tietze ügynevezett weitzenriedi mesze 

áll előttünk. 

Nem kótelkedhetem továbbá azon, hogy a Buc-sáva táján mint mélyebb 

csoport megkülönböztetett meszek nem egyebek, mint folytatása ama 

rudistamész-vonulatnak, melyet Kudernatsch a működési területemmel 

éjszak felé szomszédos vidékre vonatkozó térképen, az ottani mészlera- 

kodások keleti szegélyeként tüntet fel, s melyre nézve munkájában* 

maga jegyzi meg, hogy ez a Nera völgyéig szakadatlanul folytatódik. 

Tudjuk továbbá azt is, hogy Kudernatsch e vonulat lueszeit tulnyo- 

mólag alsó rudista-emeletébe állítá (1. c. p. ! 37.) s így helyesen érvel¬ 

tem, midőn 1881-ben a bucsávai alsó csoport meszeiben Kudernatsch alsó 

rudista-meszét gyanítáru.** 

Már Kudernatsch hajlandó volt a fentebb említett keleti meszszegély 

legalsó tagjait a fehér jurához számítani (1. c. p. 137.), s részemről meg¬ 

jegyezhetem, hogy magam is ismerek a szirtvonulat hosszában két pontot, 

hol kretameszeink tövében és ezek közt keskeny szalagban oly közetek for¬ 

dulnak elő, melyeket minden eddigi tapasztalatom szerint, kövületek hiánya 

daczára, csakis jurakorbelieknek tekinthetek. 

így p. o. a Kersia móri déli oldalában akadtam szürke vagy sárgás, 

sőt viola foltokat mutató palás márgákra, melyek ott világos barnasárgás 

vagy szürke mészszel lépnek fel, mi mellett szürke szarukő vagy legalább 

piszkosfehér, finom lyukacsos kovásmész gumóként van kiválva e kőzetek¬ 

ben. Ezeket csakis jurabelieknek vehetem s krétameszeink közt egy résben 

jelentkeznek, melyet a Pojána Hodobasniczára vezető birkaút használ fel az 

óriási sziklákon való átkelési pontul. Hasonló tüneményt jelölhetek a Gu- 

tinból a Yalea Hodobasniczába felvezető völgyféle mélyedésből, hol szintén 

keskeny, jurái szaruköves meszek alkotta szalagot konstatálhattam, mely 

a Szorbi mikről a Yiru Solmului ejszaki odaláig követhető, mi által a Viru 

Solmului felső-krétabeli mesze e közbeékülö szalag által a fővonulattól 

elválasztatik. Ily szaruköves meszeket említettem már tavaly a Pojána Ar- 

száról valamint hozzá tehetem, hogy még tovább bent a krétafödte terüle¬ 

ten is több ponton ügyeltem kisebb mérvben ilyféle szaruköves jurái 

kőzeteket, mint p. o. a Tilva Scsiiüronye keleti oldalán, vagy pedig 

lazán heverő kavicsot, biztos jelei az ott különben is mutatkozó zavargá¬ 

soknak. 

* L. c. p. 136. 

;:í: Az 1881-ben Krassó-Szörény in egy ében végzett felvételek, pag. 4. Földtani 

Közlöny. XI. köt. 1S81. pag. 236. 
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Dűlesi viszonyok megfigyelésére a tárgyalt vidék igen háládatlan s 

azért ebbeli adatokat nem is említek. 

Az imént megbeszélt kretameszeinket nyugat fele átlépvén, a lefolyt 

evben bejárt területen is oly kőzetekre akadunk, melyek petrographiailag és 

palaeontologiailag teljesen visszaemlékeztetnek a déliebb vidék krétalerako¬ 

dásaiban megkülönböztetett magasabb csoport kőzetei némelyikére. 

•Jobbára szürke, olykor sárgafoltos, barnás vagy sárgás meszek övére 

akadunk, melyek azonban sok esetben kisebb-nagyobb mértékben márgás 

természetűek, s így rendesen nem oly szép tiszták, mint az alantabb tele¬ 

pülő csoport meszei. Kivételesen akadtam ugyan márgára is, mint p. o. 

a Lapusnikról Pótokra vezető ütőn, vagy pedig a Zuni es Hodobasnicza 

Pojánákon, és rendesen ez utóbbi féleségek az orbitulinadúsak. 

Nem mondhatom, hogy homokkövek végleg hiányzanak, de elég rit¬ 

kán képviselvék, s ily kőzetek előfordulási pontjaként a Szorbi mikről a 

Pojana Scsifuronye-Patrukira vezető utat nevezhetem, hol közvetlenül az 

utóbbi pojána előtt figyeltem homokkődarabokat, valamint innen egyene¬ 

sen délre, a Yalea Hodobasniczában levő ama dolina előtt, melyben az e 

vidéken úgyis ritka víz eltűnik, szinten láttam orbitulinákat (patellina) és 

egyéb foraminiferákat tartalmazó homokos mészmárgát, mely a mész eltá¬ 

volítása folytán szélein homokkővé vált, de ily előjövetelek a lefolyt évben 

bejárt területen eléggé ritkák. 

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy a lefolyt évi működési területem, 

de csak egy pontján, t. i. a Pojana Hodobasniczáról a Scsubeje nevű tisztás 

felé tartó gyalogúton orbitulina-tartalmú barna márgás lueszekben sötét¬ 

barna szarukőgumókat is figyeltem, a legelső eset, hogy krétabeli kőze¬ 

teinkben szarukőre is akadtam. A mi a szóban forgó lerakodásokat külö¬ 

nösen érdekessé teszi, ez azon körülmény, hogy míg a krétaképződések alsó 

csoportjának lueszeiben, a mint ezeket én térképeztem, a rendesen szintén 

csak szórványosabban jelentkező kisebb foraminifera-átmetszetekben vala 

mint a tavaly figyelt korátokon kívül alig akadunk egyébre, addig az ezekre 

következő imént tárgyalt krétalerakodások igen foraminiféra-dúsak. A pa- 

rányiabb különféle foraminiferák mellett nagyobb voltuk folytán azonnal 

feltűnnek az orbitulinák, ritkábban és csak egyes pontokon brachiopodákat 

is láttam; ezeken kívül számtalan sajátságos alakú, majd gömbölyded, 

majd hosszúkás testecske tűnik fel a kőzetben, melyek közt sokan oolit- 

szemekhez hasonlítanak. E zárványok természete iránt a górcsői vizsgálat¬ 

tól várok felvilágosítást, de azt vélném, hogy némelyike nem egyéb, mint 

lithothamnium, melyeket a déliebb vidékről már említék. Korálok átmene¬ 

teit nem különben leginkább caprotinákra emlékeztető kőmagtöredékeket 

vagy átmetszeteket helyenként szintén figyelhettem. 

Nem kételkedhetem, hogy e foraminiferadus, íedőbb csoport kőzetei¬ 

ben nincs egyébbel dolgunk, mint a Bucsáva vidékén megkülönböztetett 
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második, avagy magasabb krétacsoporthoz tartozó lerakodásokkal, s ha e 

kőzeteink délnyugat felé való folytatását közelebbről tekintjük, tényleg azt 

látjuk, hogy ezek a folyó évben felvett vidékről szakadatlanúl követhetők 

át mindenek előtt a mocserisi Pojana Czirkovieza tőszomszédságába, kelet 

felé mindenhol a mélyebb csoport szép, tiszta meszei által szegélyezve és 

alátelepülve. 

Rétegeink itt megszakadást szenvednek annyiban, a mennyiben a 

Yiru Habiczeluluival kezdődő és a Habituluion át a Szorbi maré Kersia 

móri stb. felé folytatódó mész szirtvonulata a Nera jobb partján emelkedő 

Y. Szmidosza és Y. Arszinak az utóbbival egy és ugyanazon szintájba való 

meszei ellenében ejszaknyugat felé kis eltolást tüntet fel; midőn azonban 

csak kevessel délkeletnek irányozzuk lépéseinket, akkor a Czirkoviczához 

szomszédos Pojana Orbecz déli szélen csakhamar ismét rábukkanunk fora- 

maniferadus, magasabb krétacsoportunkra, s ez a Nerán átkelvén, innen 

szakadatlanul húzódik a volt románbánsági ezred határa hosszában Sztan- 

csilovára s ez utóbbi ponttól le a bucsávai Yalea maréba, ez utóbbi menté¬ 

ben is kelet fele a Y. Szmidosza, Konuna Nyerganului és Konuna Perszului 

alsó csoportunkhoz tartozó szép meszei által határolva és alátelepülve. 

Már tavalyi jelentésemben emelém ki, hogy foraminiferadus csopor¬ 

tunk igen emlékeztet Kudernatsch úgynevezett orbitulita-emeletére, mely- 

lyel, a localis petrographiai kifejlődéstől eltekintve, valószínűleg össze 

is vág. 

Kudernatsch homokkövekről és márgákról szól, holott az általam 

eddig bejárt területen ezek bár nem hiányzanak, de csak jelentéktelenebb 

szerepet viselnek, kivéve a bucsávai Yalea marét és szomszédságát, hol 

mind homokköveket, mind pedig márgákat, sőt széntartalommal, aránylag 

nagyobb mérvben figyelhettem a szóban forgó csoportban, jobban a fedő 

felé. Minthogy azonban a lefolyt év őszén e foraminiferadús, éjszak felé 

habár jobbára meszes természetű kőzetek alkotta magasabb csoportunkat 

a Lapusnikról Pótokra vezető útig térképezhettem, es legalább egy kirán¬ 

dulással a Kudernatsch térképén is szereplő Kersia maré déli alján elter¬ 

jedő Pojana Pioskilorig nyomulhattam előre, meggyőződhettem arról, mi¬ 

ként foraminiferadus meszeink e pojánáig is folytatódnak, mi mellett job¬ 

ban nyugat felé itt zöldesszürke márgás homokkövekre is bukkantam. 

Meg kell jegyeznem, hogy ez utóbbi pontokkal már oly területre 

jutottam, melyre Kudernatsch térképének déli vége kiterjed, s így mond¬ 

hatom. hogy az általam a déliebb vidéken mint magasabb csoport össze¬ 

foglalt lerakodások éjszak felé tényleg kapcsolatba lépnek a Kudernatsch 

által ott a Kersia maré aljától a Szkok-on át a Minis völgyéig, sőt valami¬ 

vel még tovább, kijelölt, úgynevezett orbitulit-emelet vonulatával. 

Aziránt azonban, váljon Kudernatsch orbitulina-tai’talmú homok¬ 

kövei és márgái az általam a déliebb vidékén mint magasabb csoport össze- 
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foglalt lerakodások összességét kepviselik-e az éjszakiabb vidéken, vagy 

csak bizonyos részének felelnek meg, aziránt jelenleg még nem nyilatkoz- 

liatom biztosan.. 

Egyet azonban kiemelhetek már ma, hogy t. i. alsó csoportunk me- 

szeiben, a mint ezeket térképemen a magasabb csoport kőzeteitől széttartani 

iparkodtam, orbitulinákat eddig nem ismerek, habár részemről abban sem 

találnék valamit, ha itt vagy ott szórványosan mégis jelentkeznének, mire 

azonban esetet nem tudok. E körülményt azért tartom szükségesnek fel¬ 

említeni, mert Kudernatsch (1. c. p. 137.) a megbeszélt területtel már igen 

szomszédos, sőt részben talán már azonos vidékről a mélyebb rudista- 

mészből orbitulinákat is emlit, holott én ezeket eddig csakis a sajátságos 

természettel bíró magasabb, foraminiferadús csoportunk kőzeteiből idézhe¬ 

tem ; de igaz, találkoznak ezek közt bizonyos márgamentesebb, meszes ter¬ 

mészetű féleségek, melyeket az alantabb csoport tagjaitól megkülönböz¬ 

tetni nem mindig könnyű. 

E kretabeli lerakodások korát illetőleg tavalyi jelentésemre utalok. 

A ROZSNYÓI VASAS ÁSVÁNYVÍZ MENNYISÉGI ELEMZESE. 

Kalecsinszky Sándor 

egyetemi assistenstöl. 

(Előterjesztetett a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 1883 február 7-én.) 

Rozsnyó városától északkelet felé lU óra járásnyira, a csucsorai 

völgyben fekszik a püspöki fürdő, melynek vizéről csak annyit tudunk, 

hogy vastartalmú és hogy 16 fürdőkádat táplál, de tökéletes chemiai elem¬ 

zését mindeddig nem bírjuk. Egy régebbi elemzés Dr. Wachtel Dávid 

balneologiai munkájában van följegyezve (Ungarns Curorte und Mineral- 

quellen, Sopron, 1859.). Ettől a fürdőtől nem messze, Markó Albert úr 

nyári lakában, egy másik vasas vizű forrás fakad, a melyet a család szintén 

fürdésre használ s a melyről régebbi írások is megemlékeznek. Az aláb¬ 

biakban ennek a víznek chemiai elemzését közlöm. 

A kőből épült és tetővel befödött kút a kertnek egyik magasabb 

részén foglal helyet, úgy hogy kívülről idegen víz nem folyhat hozzá. Vizét 

földalatti vascsöveken vezetik a mélyebben fekvő fürdőházhoz s minthogy 

a lefolyó vízmennyiség nem igen nagy, előbb egy öblös fakádban gyűjtik 

össze s onnan vezetik egy részét a melegítő üstbe, míg más része egyenesen 

a kádba csurog. 

Ha e víz hosszabb ideig áll vagy melegíttetik, a leválott vassótól erő¬ 

sen megzavarodik ; különben tiszta, átlátszó és vékony rétegben színtelen. 
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A kék lakmus-papiros gyengén megveresedik benne, de csak mulé- 

konvau a szénsavtól, míg a vörös lakmus-papirost gyengén megkékíti. íze 

gyengén savanyu és vasas. Néha a kénliydrogénnek kis nyomát érezhetni 

rajta edényben való összerázás után. 

Pohárba öntve, ez nemsokára harmattal vonódik be, mert a víz hő¬ 

mérséklete a levegőénél alacsonyabb szokott lenni. így például 1882 

julius 18-án volt: 

d. e. 10 órakor déli 1-2 órakor A 12 ,°ra 
zo perczkor 

A levegő hőmérséklete 23-5° C. 20-5° C. 23-5° C. 
A víz hőmérséklete 14’0° C. ' 13-0° C. 14'0° C. 

A víz hőmérsékletét úgy határoztam meg, hogy egy pontos hőmérőt 

vízzel telt üvegpalaczkba helyeztem s azt a kútnak majdnem fenekéig 

eresztettem alá; ily módon a kivétel után, a hőmérő megfigyelésekor, a 

hőmérsék-emelkedés kikér ültetett. 

A vasat közvetetlenúl kimutathattam s az itt mint négy vegyértékű 

vas szerepel, mert a felmangánsavas káliumot elszíntelenítette. 

A forrásnál gázfejlődés nem mutatkozott. 

A minőségi és mennyiségi chemiai vizsgálatra szúkséges vizet 1882 

julius 18-án merítettem. A merítés alatt és előtt (hosszú ideig) tartós szép 

idő járt. 

Az üvegek előbb tisztára kimosattak, azután a kút vizével kétszer 

kiöblíttettek s megtöltés után vékony kaucsuklappal bevont parafadugóval 

jól elzárattak és lepecsételtettek. Az összes szénsav meghatározására szük¬ 

séges vízmerítést és műtétet ugyanakkor végeztem. (Lásd B) 5. pont alatt.) 

A minőségi vizsgálat ismert módszerek szerint történt és az alább 

közölt alkatrészeket találtam : A mennyiségi meghatározásnál segédeszközül 

leginkább Bunsen : Aschen- und Minerahoasser-Ancdyse (1874.) és Than 

Károly: A városligeti artézi kút hévforrásainak vegyi elemzése (1880.)* 

czímű műveket használtam. A vízelemzés összeállítását Than javaslata 

szerint** készítettem el. 

A chemiai elemzést a budapesti tud. egyetemi vegytani intézetben 

végeztem. 

Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a M. T. Akadémia. 

X. kötet, IX. szám. 1S80. 

** Than Iá. Az ásványvizek vegyelemzésének összeállításáról. A magy. orvosok 

és természetvizsgálók Marosvásárhelytt tartott X. nagygyűlésének történeti vázlata és 

munkálatai 232. lapján. Pest, 1865. 
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A ROZSNYÓI ÁSVÁNYVÍZ CHBMIAI ELEMZÉSE. 

A) A kovasav és a positiv alkatrészek meghatározása. 

10000 súlyrész vízben 
1. A kovasav meghatározása. 12,00946 gr. víz sósavval 

megsavanyítva, kis térfogatig porczellán-, azután platincsészé- 

ben szárazra pároltatott. A maradék sósavval megnedvesítve s 

háromszor bepárolva, sósavas vízben oldatott fel; a leszűrt 

kovasav (SiOa) kihevítés után nyomott 01933 gr. ___ ... ... 

1 a) A kovasav ellenőrző meghatározása. 4002-94 gr. 

vizet a fentebb leírt módon kezelve, a nyert kovasav (SÍO2) = 

00607 gr. _ _ ___ _ ... — — .... — — ... — 

E két eredménynek középértéke ... 

A kovasav mindkét esetben káliumhydroxydban teljesen 

feloldódott, tiszta volt. 

2aj A vas meghatározása. 4002'94 gr. víz, miután a ko¬ 

vasav eltávolíttatott, a folyadék ammoniumhydroxyddal közön- 

bösítve s feles kénammoniummal, eldugaszolt edényben 24 

óráig állott. Ezután a keletkezett fekete csapadék leszűretett, 

míg a folyadékból a calcium és a magnesium határoztatott meg 

az 5. és 6. pont alatt. A leszűrt csapadék, híg sósavban felolda¬ 

tott s a vasnak oxydátiója után, ammóniákkal nyert csapadék¬ 

ból határoztatott míg a vas és az aluminium és a folyadékból 

4. alatt a mangán. A csapadék most aluminiummentes kálium 

liydroxyddal pállíttatott és a vashydroxyd leszűrése és kimo¬ 

sása után újra sósavban oldatott fel és oxydatió után ammóniá¬ 

val forrón kiejtetett, megszárítva és kihevítve a nyert vasoxyd 

(Fea Os) nyomott = 0-0744 grt ... 

26) 10002-76 gr. vízből ugyanily módon nyertemvas- 

oxydot (Fea O3) = 04952 grt ___ ___ 

E kettőnek középértéke... ... ... ... 

3. Az aluminium meghatározása. Az előbbi pont (2a) alatt 

a vasliydroxydról leszűrt erősen alkaliás oldat sósavval való 

megsavanyítás után kénammoniummal elegyíthetett; a kiválóit 

csapadék a leszűrés és szárítás után nyomott (AI2O3) = 

0-0014 grt ... ... ... ... ... — 

4. A mangán meghatározása. A 26) pont alatt nyert folya¬ 

dék sósavval megsavanyítva platincsészében kis térfogatra be- 

p>árologtatott s azután ammóniával és kénammoniummal ele¬ 

gyítve, a leválott mangán-kéneg gyorsan leszűretett. A jól 

kimosott csapadék híg sósavban feloldatott és a mangán forrón 

szénsavas natriumoldattal leválasztatott. A kihevített mangán- 

oxyduloxyd (Mns O4) súlya = 0.0184 gr. .... ... .. .... 

5. A kalczium meghatározása. A 2. pont alatt nyert folya¬ 

dékban a fölös kénammonium sósavval való melegítés által 

SÍO2 = 04652 

SÍO2 = 04515 
S1O2 = 0-15835 

Fe = 04301 

Fe = 04366 
Fe = 04335 

ai = o-ooise 

Mii = 0-01325 
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10000 súlyrész vízben 

szétroncsoltatott és a leválott kevés kén leszűretett. A meleg 

folyadékhoz hozzá adatott annyi ammonimnhydroxyd, míg a 

sósav telítve lett s azután elegendő mennyiségű oxálsavas am- 

monium. 24 óra múlva a csapadék leszűretett, kimosatott és 

szárítás után, szénsavas ammonium-oldattal gyengén addig 

hevíttetett, míg a csapadék súlya állandó volt. Az így nyert 

szénsavas calium (Ca CO3) súlya = 0-1994 gr— ... ___ Ca =0.1992 

6. A magnézium meghatározása. Az előbbi (5) pontnál 

leszűrt folyadék, platincsészében bepároltatva, az ammonsók 

elűzése végett kihevíttetett, azután sósavas vízben feloldatott. 

Az ammóniával túltelített oldathoz hidegen phosphorsavas 

nátrium (Na2HPC>4) oldat által keletkezett csapadék 24 óra 

múlva leszűrve s ammoniakos vízzel kimosva, kiszárítás után 

a pyrophosphorsavas magnézium (MgaPaCb) nyomott = 

0-2707 gr. ... ... ... . . __ ... ... ... ... Mg = 0-14464 

7. A kálium és a nátrium meghatározása. 10,000 gr. vizet 

előbb kisebb térfogatra bepárologtattam, azután a fémek eltá¬ 

volítása végett feles Ba (OH)2-vel főztem. A keletkezett csapa¬ 

dék leszűretett és az oldott, felesleges baryumhydroxyd szén¬ 

savgázzal eltávolíttatott; most a folyadékot szárazra párolva 

és az ammonsókat elűzve, vízben feloldatott és újból Ba(OH)2 

adatott hozzá s úgy kezeltetett, mint elébb, mindannyiszor, a 

míg ezzel csapadékot adott. 

A chloridok tökéletes átalakítása végett sósavval több¬ 

ször bepároltatott; az így nyert s megmért, platincsészében 

levő fémchloridok kihevítés után megmérettek, súlyuk = 

0-41933 gr. E só elég tömény oldatához adatott a frissen készí¬ 

tett és felesleges platincblorid, azután vízfürdőn alacsony hő¬ 

foknál szárazra pároltatott be és 807o-es alkoholban feloldva 

hosszabb ideig állott. A kálium platinchlorid csapadékot, egy 

előre megmért szűrőre téve s alkohollal végül alkohol és aether 

elegyével (1:4) jól kimosva és 100° C-nál megszárítva nyomott 

= 0-1792' .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... K = 0-0143 

Minthogy lithium nincs jelen, a káliumnak ezen érté¬ 

kéből kiszámíthatjuk a nátrium mennyiségét 

a A'Cí + NaCl súlya ... ... ... ... ... 0-4193 gr. 

a káliumból számítva megfelel A'07-nek ... 0'0273 « 

Chlornatrium ... 0'392Ö gr. 

Ebből számítva a nátrium ... ... ... ... Na =0-15413 

B) A negatív alkatrészele meghatározása. 

1. Kovasav (SÍO2) A 1. szerint... ... ... ... ... ... Si(>2=0'15835 

2. A chlor meghatározása. 10000 gr. víz vízfürdőn szá¬ 

razra pároltatott és 160° C-ra hevíttetett. A hátra maradt só- 
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tömeg finom pora vízzel hidegen kivonatott, leszűretett s addig 

mosatott, míg a lefolyó víz chlor-reaktiót matatott. 

A leszűrt folyadék felfőzetett és salétrom-savas ezüst 

meg tiszta salétromsav elegyével a chlor kicsapatott. Sokáig 

kellett melegíteni, hogy a kevés csapadék összetömörödjék, az¬ 

után leszűretett. 

A chlorezüst megmérés előtt még királyvízzel kezeltetett 

s azután a megolvadásig hevíttetett. Súlya a AgCl-nek = 

0-1095 gr. .. _ ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3. 10 kgr. víz szénsavas nátriummal bepárologtatva, az¬ 

után sósavban feloldva, chlorvízzel és chloroformmal össze¬ 

hozva a jódnak csak igen gyenge reaktióját mutatta 

4. A kénsav meghatározása. 10002-5 gr. víz sósavval meg¬ 

savanyítva kis térfogatra bepárologtatva chlorbáriummal ele- 

gyíttetett. A nyert kénsavas bárium súlya = 0-1344- gr. Ennek 

megfelel... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... 

5. Az összes szénsav meghatározása. 1882 juh 18-án a for¬ 

rásnál 1250 k. c = 1250-31 gr. ásványvizet óvatosan eresztet¬ 

tem bele olyan palaczkba, a melyben elegendő mennyiségű és 

sokáig állott Ba (OH)a és ammoniumhydroxyd elegye volt (1 s. 

r. Ba CB, 5 s. r. víz és 10 s. r. 10% es ammónia). Az üveget a 

megtöltés után azonnal tiszta kaucsuklappal bevont parafa¬ 

dugóval elzártam s lepecsételtem. 

A szénsavat 1882. dec. 24-én határoztam meg. A csapa¬ 

dékot gyorsan leszűrtem s jól kimostam, azután az üveg falán 

ragadt csapadékot előbb jól kimostam és sósavban feloldtam, 

végül szénsavas nátrium-oldattal kezeltem és az így keletkezett 

csapadékot az előbbeni csapadékhoz tettem. A 100° C-nál meg¬ 

szárított csapadék súlya volt = U253 gr. 

E csapadékból meghatároztam a szénsavat egy Bunsen- 

féle szénsavmeghatározó készülékkel, a sósav hatása után a 

készüléket megmelegítettem és hosszú ideig chlorcalciumon 

megszárított levegőt szívattam rajta keresztül, a súlyveszteség 

volt = 0411G gr. Ebből kiszámítva a széndioxyd mennyiségét 

megfelel... ... ... ... ... ... ... ... ... 

5. b) A szénsav ellenőrző meghatározása. Ugyanazon időben 

merített 500 k. c = 500" 1 15 gr. vízből nyei-t csapadéknál a 

fennebbi eljárás szerint a súlyveszteség volt = 0 1647 gr. 

E két kísérlet középértéke ... .... ... ... ... 

Ennek megfelel _ ... ... ... ... ... ... ... ... 

6. Végül a szerves anyagnak csak kis nyomát mutathat¬ 

tam ki. 

10000 súlyrész vízben 

Cl = 0-02708 

J nyomok. 

S0*= 0-0515 

CCB= 3-2928 

CO2 = 3-2940 

CO 2 = 3-2934 

CCB = 4-4910 
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C) Ellenőrző kísérletek. 
10000 súlyrész vízben 

1. Fajsúly-m elhatározás. A fajsúly meghatározása pikno¬ 

méterrel történt; két kísérlet középértéke = 1 -00023 — 16-5° C 

hőmérsékletnél. 

2. Ellenőrző kísérletül több alkatrésznek meghatározásá¬ 

nál úgy jártam el, hogy egy és ugyanazon módon kétszer hatá¬ 

roztam meg és a két eredménynek középértékét vettem. 

Ezenkívül meghatároztam a vízben levő szilárd alkatré¬ 

szek összegét. 

a) 500-415 gr. vízből nyertem 180° C.-ra hevített anya¬ 

got = 0-0896 gr. ; ez megfelel ... ... ... ... ... ... ... 1-7906 

b) 1014-853 gr. vízből nyertem 180° C.-ra hevített anya¬ 

got = 0-181 7 gr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1-7904 

E kettő középértéke szerint a fixmaradék ... ... ... 1-7905 

Az egyes meghatározott alkatrészek összegezett menv- 

nyisége ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1-76344 

3. Az előbbeni 2b) maradékot óvatosan híg kénsavval 

leöntve bepárologtattam és a fölös kénsavnak teljes elűzése 

végett gyenge vörös izzásig addig hevítettem, míg súlya állandó 

volt = 0-2434 gr. megfelel ... ... ... ... „ ... ... ... 2-4010 

Az egyes fémek mennyiségéből kiszámított kénsavsók 

összege ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2-3905 

„í rozsnyói «Markó kút» tapasztalati ch&iniai alkotása. 

10.000 s. r. vízben. Az egyenértékek százalékai. 

Magnesium _ _ 0-14464 Mg V. = 34-91 

Calcium _ 0-19920 Ca Vs = 28-85 

Nátrium ... .... ... 0-15413 Na 19-47 

Vas ... . - ... 0" 13335 Fe V* = 13-79 100 

Mangan ... 0-01325 Mn V* = 1-39 

Kálium _ 0-01430 K 1-05 

Alumínium ... ... 0-00186 Al V 3 = 0-59 

Szénsav 0-81771 COsVs = 78-94 

Kovasav ... _ _ 0-20570 SiOsV* = 15-67 
100 

Kénsav... _ _ 005150 S04 Vs = 3-11 

Chlor ... ... 0-02780 Cl 2-26 

Összesen 1-76344 

Félig kötött és szabad szénsav (COa) 10.000 s. 1-. V ízben = 2-693 

köbdeciméterben II Cú
 

tö
 

*24. 

A víz faj súlya = 1-00023 

A víz hőmérséklete = 1 4° C., ha levegőé =23-5 0 C. 
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A rozsnyói «Markó kút» képzelt összetétele. 
(Sókra átszámítva.) 

10,000 s . r. vízben. 
Szénsavas nátrium _ ... Na2 COa 0-5479 

Szénsavas calcium Ca COs 0-4444 

Szénsavas magnesium Mg COs 0-5062 

Szénsavas vas ... _ Fe COs 0-2762 

Kovasav-hydrát .... ... H2 Si Os 0-2059 

Kénsavas calcium... ... Ca SOi 0-0730 

Kálium cblorid... ... ... K Cl 0-0273 

Szénsavas mangan Mn COa 00265 

Nátrium cblorid NaCl 0-0245 

Alumínium hydroxyd ... Ab (OH). 0-0052 

Jódvegyület... ... ... „ _ nyomokban 

Szerves anyagok ... ... - - - - nyomokban 

Szabad és félig kötött szénsav (CO2)... ... ... 2-6937 

A vízben oldott anyagok főösszege 4-8308 

A víz sűrűsége = 1'00023. 

A kút vizének hőmérséklete - 14° C., ha a levegőé -- 23-6° C. 

A mint ez elemzés mutatja: 1. vizünknek fajsúlya igen kicsiny 

(1.00023) 2. a feloldott szilárd alkatrészek mennyisége nem sok (= 1.79); 

de aránylag jelentékeny mennyiségű vasat és mangánt tartalmaz, továbbá 

nagyobb mennyiségű nátriumot, a melynek legalább nagyobb része szén¬ 

savhoz van hozzákötve, mert a víz gyengén égvényes hatású. Ez oknál 

fogva a rozsnyói vizet az égvényes és vasas ásványvizek közé sorozhatjuk. 

Hogy aránylag jelentékeny mennyiségű vasat tart feloldva, azt Rozsnyó 

vidékének geológiai viszonyaiból lehet kimagyarázni. 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 12 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT FÖLDRENGÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 

EDDIGI MŰKÖDÉSÉRŐL. 

(Fölolvastatott az 1883 január 3-án tartott szakiüésen.) 

A magyarhoni földtani társulat földrengési bizottsága az 188J no¬ 

vember 25-én tartott ülésén tényleg megkezdette működését azon tervezet 

alapján, melyet az azelőtt működött ideiglenes földrengési bizottság dol¬ 

gozott ki s melyet a földtani társulat választmánya némi módosítással 

elfogadott. 

A bizottság e tervezetet2 példányban íratta le; egyikét saját levéltárá¬ 

ban helyezvén el, másikát pedig a magyar tud. Akadémia math. és 

természettudományi állandó bizottságához 1881. nov. 29-ikén intézett 

jelentéséhez mellékelte, melyben egyszersmind a magy. tud. Akadémia 

által kilátásba helyezett pénzsegélyből első berendezés czíme alatt 200 frt., 

és évi segély czímén 100 frt., összesen 300 frt. kiutalványozásáért folya¬ 

modott. 

A kért összeget br. Eötvös Loránd, a mathematikai és természetudo- 

mányi bizottság előadója, 1881 deczember 13-án volt szíves utalványozni. 

Ezen az első ülésen kívül a földrengési bizottság nem tartott többé 

gyűlést, egyrészt azért, mivel rendkívüli esemény nem adta magát elő, 

másrészt pedig azon oknál fogva, minthogy a bizottság egyes tagjai az 

első ülés alkalmával elhatározott ügyek intézése által hosszabb időn át el 

voltak foglalva. A nyomtatványok kéziratait, úgy szinten a fontosabb ügy¬ 

iratokat esetről-esetre helybenhagyás végett a bizottság elnökének mutat¬ 

ták be az intézők. 

A bizottság első ülésében elhatározta a következőket: 

1. hogy az összes hazai hírlapok szerkesztősegeihez körleveleket 

intéz; 

2. hogy a vidéki közönséghez magyar és német nyelven fogalmazott 

levelet küld szét; 
3. hogy a vidéki levelezők számára a földrengések magyarázatát és 

megfigyelésének módját tárgyazó röpiratot készít; 

4. hogy ugyancsak a vidéki levelezők számára úgynevezett kérdőíve¬ 

ket nyomat, s végre 

5. hogy az előmunkálatok befejezte után a m. kir. központi meteo¬ 

rológiai intézettel összeköttetésbe lép. 
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J. Körlevél a szerkesztőségekhez. 

E levélben röviden megismertetvén a íoldrengési bizottság kelet¬ 

kezését és czélját, azon óhajának adott a bizottság kifejezést, miszerint a 

szerkesztőségek lapjaiknak mindazon számait a bizotts. kezeihez juttatni 

szíveskedjenek, melyekben a földrengésekre vonatkozó eredeti bármily 

csekély hír is foglaltatik. Viszonzásul késznek nyilatkozott a bizottság idő¬ 

ről-időre az illető szerkesztőségeknek a beérkezett adatok feldolgozásának 

eredményét használat véget megküldeni. Ez a körlevél 200 példányban 

magyar és 100 példányban német nyelven nyomatott ki és kíséretében 

minden lapszerkesztőségnek a bizottság összes nyomtatványai megküldet¬ 

tek tájékozódás és esetleg megismertetés czéljából. 

3. Körlevél a közönséghez. 

A vidéki közönséghez szóló körlevélben szintén röviden előadva a 

czélt, felszólítja a bizottság a művelt közönséget a földrengések gondos 

megfigyelésére és kéri egyszersmind a megfigyelői tisztség elvállalása ese¬ 

tében egy a körlevélhez csatolt és a íoldrengési bizottság czímevel ellátott 

levelező-lapon ezen szándékát, egyrészt azon szempontból kinyilatkoztatni, 

hogy az illetőnek a bizottság által kiadott nyomtatványok: a földrengésről 

szóló röpirat és kérdőív azonnal megküldethessenek, másrészt pedig azért, 

hogy a viszaérkezett és aláírt levelező-lapok alapján a íoldrengési bizott¬ 

ság levelezőinek névjegyzéket összeállíthassa; megjegyeztetvén ezen kör¬ 

levélben egyszersmind az is, hogy az illetők minden nyomtatványt ingyen 

és bérmentve kapnak, de egyúttal felkérettek, hogy viszont a netalán elő¬ 

forduló földrengések alkalmával kitöltött kérdőíveket szintén bérmentve 

juttassák a bizottsághoz. 

Végre felszólíttattak az iránt is nyilatkozni, vájjon magyar vagy né- 

nyelven fogalmazva kivánják-e a nyomtatványokat. 

E felszólítás 3000 példányban nyomatott ki. 

3. A röpirat és a kérdőívek. 

A népszerű értekezés a íoldrengési bizottság határozata folytán Heim 

Albert zürichi egyetemi tanár és a svájczi íoldrengési bizottság előadójá¬ 

nak értekezése nyomán készült.* Ezen értekezés mind szabatosságára, 

mind pedig rövidségére nézve valóban ritkítja párját, úgy hogy a bizottság 

* Az eredeti munka czíme: Die Erdbeben und dérén Beobaclitung. Auf Ver- 

anlassung dér Erdbeben-Connnission dér Schweizerischen Naturforsclienden Gesell- 

schaft, verfasst von Albert Heim, Prof. in Zürich, 1880. Megjelent két nyelven, né¬ 

metül és francziáúl. 
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legkevésbbé sem habozott e munkát a magyar irodalomba átültetni. Ezen 

munka oly módon vétetett át, hogy a világirodalomból merített példákon 

kívül különös súlyt fektettünk a magyarországi földrengési esetekre. A föld- 

rengési megfigyelésekre szolgáló útmutatás Heim A. tanár úr szíves 

beleegyezésével változatlanul közöltetett. 

Ez az értekezés, mely terjedelemre nézve az eredetit valamivel fölül¬ 

múlja, 2000 magyar és 1000 német példányban nyomatott. 

A kérdőív alapjául szintén a svájczi földrengési bizottság igen kime¬ 

rítő kérdései fogadtattak el, melyeket meg egygyel megtoldva folio-alakban 

s a hátlapján a magyarhoni földrengési bizottság czimevel ellátva 1000 

magyar és 1000 német példányban nyomattunk ki. 

Örvendetes tudomásul szolgált a bizottságnak, hogy 1882 junius 

29-én kelt levelében Keczkés Sándor, kir. főmérnök úr, mint a temesvi- 

deki mérnök- és épitész-egylet titkára azon kéréssel fordult a bizottsághoz, 

hogy röpiratunknak a nevezett társulat műszaki közlönyében egész terje¬ 

delemben való megjelenései engedjük meg azon czélból, hogy az minél 

szélesebb körökben mutattassók be. Ezen megkeresésre örömmel adta bele¬ 

egyezését, mivel ebben saját érdekeinek előmozdítását is látta. 

A rophat megjelenése után 300 magyar és 300 német példány 

ÁYodiáner könyvkereskedőnek bizományba adatott belföldön való elárusí- 

tás végett. 

Egyszersmind megküldte a bizottság nyomtatványait úgy a budapesti, 

mint a vidéki tudományos intézeteknek és könyvtáraknak. 

Ugyanazon időben a körlevél több száz példányban küldetett szét az 

ország minden részébe, mire 160-an levelező tagoknak ajánlkoztak. A je¬ 

lentkezőknek rögtön postafordultával megküldetett a rophat és a kérdőív. 

A vidéki középtanodák igazgatóságainak levél kíséretében közvetlenül 

megküldtük a röphatot és a kérdőívét. 

5. Összeköttetésünk a in. kir. meteorologiai intézettel. 

Midőn a felsorolt nyomtatványok megjelentek, megkereste a földren¬ 

gési bizottsága ni. kir. központi meteorologiai és földmágnességi intézet igaz¬ 

gatóságát, hogy a vidéki állomások vezetőit, mint az ilyen megfigyelésekre 

legilletékesebb egyéneket, a földrengések megfigyelésére is megnyerje. Egy¬ 

úttal fölajánlott a bizottság 150 magyar és 50 német példány röphatot és 

kérdőívét a vidéki meteorologiai megfigyelőknek leendő kiosztás czéljából. 

Megemlítjük e helyütt, hogy körülbelül 80 meteorologiai megfigyelő 

állomás van s hogy ezek meglehetősen egyenletesen vannak az országban 

elosztva. 

Mostanáig tehát Magyarország és Horvát-Szlavonország területén 

mindössze vagy 260 olyan állomása van a földrengési bizottságnak, a hon- 

nét biztosan várhat tudósításokat. Kétséget nem szenved azonban, hogy ez 
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a szám a folyó évben még emelkedni fog, minthogy a magy. tud. Akadémia 

újból 150 forintot bocsátott rendelkezésünkre. 

Horvát-Szlavonországot illetőleg levelezésbe lépett a bizottság a 

zágrábi tudományos körök egyik kiváló tagjával, dr. Pilar György egyet, 

tanárral, megtudandó, liogy a horvátországi tudományos férfiak és intéze¬ 

tek mily módon kívánnak a földrengések pontos megfigyelése ügyéhez 

hozzájárulni. A válasz erre az volt, hogy a zágrábi (1880. nov. 9-ki) nagy 

földrengés után Zágrábban szintén alakult egy földrengési bizottság, mely 

nemcsak az akkori földrengést tanulmányozta, hanem figyelmet ezentúl az 

összes horvát-szlavonországi földrengésekre ki fogja terjeszteni. 

Ezen bizottság tagjai L. Yukotinovics, dr. J. Torbar, J. Dvorsak 

egyetemi tanár és J. Stozsir tanár urakból áll, kikhez újabban maga dr. G. 

Pilar, a zágrábi egyetemen az ásványtan és geelogia tanára csatlakozott. 

Anyagilag e bizottságot a zágrábi délszláv akadémia támogatja. 

Midőn levelünkkel együtt összes nyomtatványainkat Pilar úrnak 

átkiildtiik, válaszában kiemelte, hogy a budapesti bizottság által buzdít- 

tatva és annak mintájára ők is legrövidebb idő alatt rendszeresíteni fogják 

a megfigyelést; továbbá örömmel megígéri, hogy a beérkezett adatokra 

nézve velünk szívesen lépnek csereviszonyba. 

Ezen tudósítás folytán a magyarhoni földrengési bizottság főkepen 

Magyarország és Erdélyre fogja figyelmét kiterjeszteni, a mi azonban ko¬ 

rántsem zárja ki azt, hogy a bizottság egyes horvát tudósítókkal ne lépjen 

összeköttetésbe. 
* 

Hátra marad meg röviden részint a vidéki tudósítóktól beérkezett 

kérdőívek, részint pedig a hírlapokban foglalt közlemények alapján a föld¬ 

rengések statisztikáját előadni. 

Előre meg kell jegyeznünk, hogy nagyobi) földrengés a közeli múlt¬ 

ban nem érte hazánkat és hogy valamennyi földrengési jelenség kisebb- 

szerű volt és kárt sehol sem okozott. 

Ezek chronologiai sorrendben a következők: 

1882. január 21. 71' 55' este Zágrábban egy 3 másodperczig tartó 

földrengés volt, melyet földalatti moraj előzött meg. (Egyetértés.) 

1882. márczius 4. 9‘‘ 5' este Moson-Szt-János községből erősebb 3"-ig 

tartó, morajjal összekötött földrengést jeleztek. Iránya DE-i volt. 

(Hírlapi tudósítás.) 

1882. junius 26. llh 11' éjjel Fiúméban meglehetős erős földalatti 

moraj volt hallható, melyet azonban mozgás nem kisért, mit abból 
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következtetett levelezőnk, hogy a tengerészeti akadémia physikai szer¬ 

tárában felállított függélyes és vízszintes mozgást jelző készülékek 

nem változtak. (Dr. Salcher Péter tanár jelentése.) 

1882. július. 17. 8h 53' délelőtt Rakováczon (Károlyváros mellett) két 

gyönge, egy másodpercznyi időközben egymásra következő DK-ről 

jövő lökést éreztek, mely nemcsak a tanterem ajtaját és ablakait meg¬ 

zörgette, hanem a függő lámpát is ingásba hozta. (Miksics Márk fő- 

reáltanodai tanár jelentése.) 

1882. szeptember 19. 9 óra 4' 25" délelőtt két jelentéktelen lökést 

éreztek Karlóczán ; e rengést, melyet rövid ideig tartó dörgés kisért, 

még Bukováczon, Constanovczén és a Patanováczi völgyben is észre¬ 

vették. (Krecsárevics Márk szerb gymn. tanár.) 

1882. október 29. két ízben volt földrengés Tapolczán (Zalamegye), 

3/4 12 órakor délben és d. u. 5 perczczel 8 óra előtt. Mind a két föld¬ 

rengés 3 másodperczig tartott és egy gyenge lökésből és rövid utána 

következő rengésből állott. A délelőttit igen gyenge távoli moraj 

kisérte, mely 10 másodperczig tartott. A lökések iránya mind a két 

esetben EENy-DDK-i volt. (Redl Gusztáv rajztanár jelentése.) 

1882. november 24. V2 2 órakor d. n. mennydörgéshez hasonló mo¬ 

rajjal kezdődő és finom rezgéssel végződő földrengést észleltek többen 

Ofalun (Bonyhád mellett) és Apáthiban (Mórágy mellett). Az egesz 

tünemény 6—7 másodperczig tartott és Iv-ről Ny felé haladt. (Voll- 

stuben János gazdasági tiszttartó Ofaluban és Kapfinger Kristóf 

főerdész Apáthiban.) 

1882. november 27. 2h 3" 2"' éjjel Fiúméban a seismograph egy szintén 

K-ről jövő földindulást jelzett, melyet azonban az emberek nem vet¬ 

tek észre. 

1882. deczember 20. este 9h 42'-kor Veszprémben 2 másodperczig 

tartó földrengés volt, mely az egész város területén érezhető volt. 

(Hírlapi tud.) 

1882. deczember 21. Fiúméban két ízben észleltek rengést. D. e. 

10h 15" 30"' és d. u. 6h tájban. A délelőtti rengés 6 másodperczig 

tartott és földalatti moraj kisérte, mit a városban sokan hallottak. 

A rengést K-ről jövőnek jegyezte föl a seismograph. A délutáni föld¬ 

rengés gyenge földalatti morajból állott rengés nélkül. (Dr. Salcher 

Péter tanár jelentése.) 

1882. deczember 29. éjfél táján erősebb morajt vettek észre Gicz 

községben (Kis-Bér mellett), mely 1.5 perczig tartott es É-tól D felé 

haladt, a föld mozgását nem észleltek. (Hidvéghy Sándor jelentése.) 

Már ezen kis sorozatból is kitűnik, hogy ezentúl már pusztán levele¬ 

zések útján is még a legjelentéktelenebbeknek látszó földrengési tünemé- 



A FÖLDRENGÉS! BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉRŐL. 1S3 

nyék is tudomására fognak jutni a bizottságnak ; — mennyivel biztosabb 

alapot nyerne azonban a megfigyelés, ha a fiumei példát követve, több 

seismographot lehetne az ország több pontján felállítani. Ezt az ügyet ta¬ 

nulmányozni a bizottság egyik főfeladata leend, úgyszintén ki fogja terjesz¬ 

teni figyelmét mind olyan dolgokra, melyek hivatva vannak arra, hogy a 

földrengések megfigyelését minél szabatosabbá tegyék. 

Dr. Schafaíizik Ferencz, 
bizottsági előadó. 

GEOLÓGIAI JEGYZETEK A LAJTA-HEGYSÉGBŐL. 

Telegdi Both LAJOS-tól. 

A jelen közlemény megírására legelső sorban Kitti, úr közleménye * 

indított, melyben a Lajta-hegységben tett geológiai megfigyeléseit ismer¬ 

teti, s a melyhez valamint Fuchs Tivadar custosnak egy régebbi, a Nyúlás 

és Széleskút környéki térti ser-képződményeket tárgyazó közleményéhez ** 

néhány felvilágosító és kiegészítő adattal óhajtanék járulni. A Lajta-hegy¬ 

ségben végzett geológiai fölvételeim eredményeinek beható és rendszeresen 

összefűzött leírását csak később fogom közrebocsáthatni, minthogy az ott 

összegyűjtött, s bízvást elmondhatom, hogy igen gazdag anyag, még csak 

részben van földolgozva. 

A mi legelőbb is a Zeiler-hegy éjszaki lejtőjén levő zeilerhegyi kőbá¬ 

nyákat illeti, a melyeket 1883 junius végen fölvételeim alkalmával látogat¬ 

tam volt meg, e helyütt szintén mind a három neogén-emeletet constatál- 

hattam, a mint különben a délfelől közvetlenül hozzá csatlakozó területen 

szerzett tapasztalások után egyébként nem is vártam. 

Az egykor nagyszerű zeilerhegyi kőbányák déli határrészén az 

egyetlen élénk művelés alatt levő Krukenfellner-féle bánya kedvező föl¬ 

tárásai engem Fuchs Tivadar úrral szemben kedvezőbb helyzetbejuttattak, 

annyiban ugyanis, a mennyiben az általa említett (id. li. 271. lap), mintegy 

2 öl vastag kék agyag-complexus alapján, tehát a «valódi» lithothamnium- 

mészkőrc közvetlenül rátelepedve, egy megkeményedett, kissé homokos, 

pyrit-tartalmú vékonyabb agyagrétegben Cardinm obsoletnm, Eichw., Mo- 

diola marginata, Eichw., Tapes és apró, részint gödröcskékkel behin¬ 

tett, részint sima ostracoda-héjakm akadtam, a melyek alapján tehát 

' Ernst Ivittl, Geologische Beobachtungen im Leithagebirge. — Verliandl. 

dér k. k. geol. Reichsanstalt. 1882. Nr. 15—16. 

** Th. Fuchs, Ueber die Tertidrbilduvgen bei Geoyss und Breitenbrunn dm 

Neusiedlersee. — Jakrbuch dér k. k. geol. Reichsanstalt. 1868. Pag. 269. 
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ennek az egész agyag-complexusnak, valamint a közóhelyezkedett két 

— igen sok Lithothamniumot tartalmazó — mészpadnak a szár¬ 

mát! kora kétségtelenül be van bizonyítva. E két mészpad között, a 

melyeknek alsóbbikában elmeszesedett és kissé legörgetett Amphisteginák 

is fordulnak elő, egy megkeményedett agyagrétegben szintén rátaláltam a 

Cardium obsoletum, Eichav. és a Modiola volhynica, Eichvv. fajokra. 

Abban a 11 méternyire föltárt lajta- (litliothamnium-) mészben, mely 

a szármát agyag- és mészcomplexus alatt következik, mindenütt, egész tö¬ 

megében, világosan fölismerhető amphisteginákat vehetünk észre, legmé¬ 

lyebb, kékes, kemény és tömött rétegeiben pedig más foraminiferák is 

találhatók, így péld. egy Triloculina sp. A lajtamész alatt azután kék agyag 

következik, melynek a vastagságát nem ismerjük. 

A Kittl úr által említett pontusi conglomerát (a szármát rétegcom- 

plexus fedőjében), mely a Krukenfellner-féle bánya felső vagy keleti falá¬ 

ban vastag padokban van a sárga homokba betelepedve és a melyben, mint a 

Lajta-hegységben általában, Melanopsis túlnyomólag Martiniana, Fér.,Con- 

geria és Cardium kőmagvai fordulnak elő, ugyanaz a képződmény, a mely a 

hegység alkotásában mint parti képződmény véve részt, a hegység körül a 

a régebbi képződményeket — bár több helyütt megszakadozva — kiséri és 

koszorúszerüleg körülszegi. Hasonló kifejlődésben figyeltem meg, a mint 

fölvételi jelentéseimből kitűnik, a pontusi lerakódásokat a soproni hegyek 

felé, valamint a rákos-ruszti hegyvonulat uyugoti szélén is. 

A Pongrátz R. úr kőbányájában, az úgynevezett «Stockácker»-en, a 

Jánoshegy ENy-i lejtőjén, Lorettotól délre, 1880 julius havában tett meg¬ 

figyeléseim nem egyeznek mindenben Kittl E. úréival. 

Itt mindenekelőtt, a legalsó agyagréteget is hozzászámítva, a melyben 

a forrás van, nem öt, hanem csak négy a mész-complexusba betelepedett 

agyag- és márgarétegot constatálhattam. Jelöljük ezeket az agyag meg márga- 

rétegeket felülről lefelé a, b, c, d betűkkel. A földszíntől számítva az a 

agyagra telepedő körülbelül 6 méter vastag, kemény, megrepedezett, táblás 

mészkő, keverve mészhomokkal és márga-részletekkel, szármútkori Cardiu- 

mokat,Erviliákat stb. tartalmaz, tehát kétségkívül szármátkorú. A közvetlenül 

a alatt következő lágy, erősen repedezett mészben már sértetlen Amphistegi¬ 

nák vannak. Körülbelül l-5 méter mélységre a c márgaréteg alatt és 3*5 m.- 

nyire a legalsó d agyagréteg fölött, durvább szemű, görgetegeket is tartal¬ 

mazó lithothamnium-conglomerátban egy kicsiny, vékony, csöves csont¬ 

töredéken kívül, Cerithium pictnm, Bast. (határozottan uralkodó), e mellett, 

de sokkal gyérebben, Cerithium mcditerraneum, Desh. és C. doliolum, 

Brocc. lenyomatait találtam, valamint közelebbről meg nem határozható 

Emiin-féle kőmagvakat. A Cerithium pictum, valamint a C. mcditerraneum 
nem döntő alakok, miután mind a kettő mind a mediterránban, mind a 

szármáiban előfordúl, s tudtommal csakis a C. doliolum-ot nem találták 
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még a fiatalabb szármát-emeletben. Minthogy azonban már az a agyag¬ 

réteg alatt, az említett repedéses mészben, igen ép Am/phisteginák mutat¬ 

koznak, jellemző szármát-kövületeket pedig az a alatt lévő egész 

complexusban feltalálni nem bírtam, azt hiszem, hogy itt már az «Amphi- 

stegina-zónával» van dolgunk, miért is az a agyag alatt levő egész com- 

plexust mediterrán-korúnak tartottam és tartom jelenleg is. 

Abban a kőbányában, a melyet Pongrátz úr Loretto mellett az úgy¬ 

nevezett «Jánosföldön» (Johannes-Aecker), a .Jánoshegy E. lejtőjén művel, 

a viszonyokat egészben épen olyanoknak találtam, a mint Iyittl úr leírja és 

pontos leírásához legfeljebb még azt tehetem hozzá, hogy az általa felsorolt 

kövületeken kívül még ítüsoa-példányok is találhatók. Az itt gyakran elő¬ 

forduló iíefce-kőmagvakat első sorban persze nem a diluviális és még most 

is élő Hriix arbustorum, L.-fajjal hasonlítanám össze, hanem inkább a Helix 

(Hemicycla) turonensis, Desh. mr.-val, mely fajt többek között Sopron 

mellett a Kuruczdomb szármát-meszéből, es különös jó példányokban 

Darufalváról a «Kogl»-hegyről (Sopronmegye), hasonlókép szármát-emeleti 

kavicsos homokból gyűjtöttem. Ezenkívül még egy apró Helix lenyoma¬ 

tára is akadtam. Cyclostomát utólagosan, a kőbányából magammal hozott 

anyagban, szintén találtam, úgy hogy ennek előfordulását részemről is 

constatálhatom. 

Ott, a hol Kittl úr értekezése folyamán az en levelemet idézi (Ver- 

handl. pag. 299.), az utolsó sorban helyesen így olvasandó: «Ezek a kő¬ 

bányák . . . stb. egészen a szármát képződményben vannak, a melynek 

feküjében azután conglomerátos lithothamnium-meszek stb.... bukkannak 

a felszínre.)) 

Az úgynevezett s most már véglegesen abbahagyott «Kirschner»- 

kőbányában, a hegygerinczen. Kismartontól E-ra, nekem is sikerült többek 

között egy Haliotis igen jó állapotú kőmagvát kikapnom, a mely egész 

alakjánál, emelkedettebb spirájánál és meglehetős. erős harántredöinél 

fogva határozottan az adriai tenger Haliotis tuberculata-jához áll legköze¬ 

lebb. Legczélszerübbnek tartom ezt itt Haliotis cf. tuberculata, Linné néven 

felemlíteni. 

A széleskúti kőbányákban, a melyekkel valamivel behatóbban kell 

foglalkoznom, 1881 -ik évi felvételem alkalmával a következő viszonyokat 

észleltem. 

A kőbányák a hegység lejtőjén Széleskúttól ÉNy., illetőleg É-ra a hely¬ 

ség fölött vannak és nyugatról a Széleskúttól a bányákba vezető út által, 

keletről pedig a császárkőbányai út által határoltatnak; számra nézve hét 

kőbánya egymás mellett vagy egymás mögött és a hegység csapása irányában, 

DNy.-EK. felé van feltárva. A rétegek uralkodó dőlése 10h szerint 
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15—20 fokkal, úgy hogy a kőbányákat DNy-ról ÉK. felé követve, nem 

maradunk szorosan a rétegek csapásában, hanem mindinkább a fekvő ré¬ 

tegek felé közeledünk. Csakis a Putz-féle bányában észleltem egy dőlést 

8h szerint 15—25 fokkal. 

Ha most Széleskútról kiindulva, azt az utat választjuk, a mely ÉNy. 

irányban a temető mellett a kőbányákhoz vezet, akkor a temető felső vé¬ 

gén, az úttól jobbra, szálban álló kemény pontusi conglomerátra akadunk, 

a mely Congeria, Ccirdilim és Melanopsis kőmagvakat tartalmaz. Az úttól 

balra, az út és a szántóföldek, illetőleg a szöllők között, kis vízmosás van, 

a hol a pontusi conglomerát és conglomerátos, oolithos mészhomokkő vé¬ 

kony táblás, részben egészen laza, mészhomokká porló rétegekben, DDK-i 

igen kevéssé lejtő dőléssel, szálban látható. Alatta fehéres és zöldes-sárga 

agyag es márga következik. Ezek a vékony táblás, részben morzsás rétegek 

azután igen kemény conglomerát-padokba mennek át. E conglomerátnak 

fekvőbb részleteit inkább kemény, vereses mészhomokkő képezi, a melynek 

fekűjében azután valamivel feljebb a szármát-mész következik, legelőbb 

szinten vékony, inkább morzsás rétegekben. 

Ezzel eljutottunk volna a kőbányákhoz. 

Jelen alkalommal nem lehet czélom az összes kőbányák részletes 

tárgyalásába bocsátkozni, leginkább csak azt akarom kiemelni, hogy itt 

minő, a kormeghatározásra tóbbé-kevésbbe alkalmas kövületeket találtam. 

A Lithotkamniumokat, megkopott Osztrigákat és Bryozoákat nem említem 

fel különösen. 

Az első, délnyugati kőbánya, jobbra az üt mellett, a Winkler-fóle. Az 

itt feltárt mész-complexusnak közepe táján, melybe agyag- meg márga- 

rétegek helyezkednek közbe, található az I. minőségű kő, a «szoborkö». 

A mészkő felső részeiben Modiola, Cerithiim, Ervilia találhatók. Fent, hátul 

az erdő felé, a bánya már be van omolva s az én ottlétem alkalmával lent, 

DK. felé dolgoztak. 

A második bánya a becsi «Union» építő-társaság tulajdona. Durvább 

szemű, kemény Cerithiim-, Modiola-, Ervilia-lenyomatokat és kőmagva¬ 

kat tartalmazó mészkő (III. minőség) alatt a szoborkő következik, a melyet 

elől, vagyis DK. felé, egy elvető agyag-hasadék szakít meg. A szoborkő 

alatt vékonyan táblás mészmárga van, közbehelyezkedett szilárd mészréte- 

gekkel, ez alatt pedig a «középfajta kő» (II. minőség), a melyben Cerithinm 

rubiginosum, Eichw. lenyomatok gyakoriak, valamint gyérebben Cerithium 

piciim, Bast. és C. mcditerraneum, Desh. is találhatók. 

E középfajta kő alatt márga és utána ismét II. minőségű kő követ¬ 

kezik, a mely utóbbit azonban ottlétem alkalmával már beomolva talál¬ 

tam. Alatta végre mint legmélyebb feltárva volt kőzet ismét III. minőségű 

kő települ. Ennek legalsó rétegeiből, a kőbánya talpából való kőzetdarab- 
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bán, melyet a bányavezető szivességének köszönök, Cerithiuni rubiginosum, 

ritkábban C. piciim-lenyomatok vannak. 

Legyen szabad már most, mielőtt a többi kőbánya vázlatába bocsát¬ 

kozom, rövidesen a felszíni viszon}rokat is érintenem. Valamivel az emlí¬ 

tett Winkler-féle kőbánya felett az út ketté ágazik és egyrészről, a «Hat- 

sclien »-hegy irányában felvezet az erdős gerinezre, másrészöl pedig jobbra 

levezet az Almen-árokba. Nem messze az út kettéágazásától, hegynek menve 

az említett gerincz felé, a fekűben haladva, mészhomokot és meszet találni, 

Ervilia, Gerithium, Cardium, Modiola stb. példányokkal és csak ez után 

jutunk a valódi lajta-(Lithothamnium-) mészbe. A szármát-mészkő e legfek¬ 

vőbb részletei az erdőben, az átellenes lejtőn (az Almenárok bal lejtője), 

az említett két kőbánya fölött, ezektől vagy 280 méternyi távolságban 

ENy. felé, kutató kőbányák által szintén fel vannak tárva. A szármát-lerakó- 

dások azonban ezzel egyszersmind a Széleskútnál legtovább ENy-felé előre 

nyúlt határukat érik el, miután zónájukat ettől a ponttól kezdve kelet 

felé hirtelen keskenyedik. 

Közvetlenül az «Union» építőtársaság kőbányája mellett van a har¬ 

madik. a Putz-féle kőbánya. Itt a nyugati oldalon a finom szoborkő még 

egy darabig folytatódik, azután a hegy felé megszűnik; a keleti falon az 

agyag alatt meglehetősen repedezett, fehér mész látható, két közbehelyez¬ 

kedett vékony mészmárgareteggel, legalant pedig körülbelül o méternyire 

I. minőségű kő, de többé nem oly jó, mint az «Union»-é és a Putz-fele kő¬ 

bánya nyugati falának szoborköve. 

A Putz-féle kőbánya tőszomszédságában, attól csak egy keskeny üt 

által elválasztva, van tovább EK felé a negyedik, Sammer tulajdonát ké¬ 

pező bánya. A bánya fedőbb részeiben (a bejárat-nál a mélyebb s legmé¬ 

lyebben feltártak) a finom szemű, fehér, nem nagyon kemény, vastag 

padú mészkő Cerithiumrubiginosum, C. pictum, C. mediterráneum, Trochus, 
Ercilia-lenyomatokat tartalmaz. Igen szépen látható itt egyszersmind egy 

vetődés is, meg pedig, a mint azt már Fuchs (idézett helyen 272. 1.) ki¬ 

emeli, a hátsó, inkább a hegy fele fekvő részlet a lecsúszott. A körülbelül 6 m. 

vastag szobor kő alatt levő kemény mészben Gerithiumok fordulnak elő és 

ezen ponttól való kődarabkában úgy látszik a Murex sublavatus, Bast., 

tökéletlen lenyomata. — Sammer kőbánya-tulajdonostól itt talált Rhino- 

ceros sp. maradványokat (tibia, calcaneum) kaptam. 

A Sammer-féle kőbányához EK. felé csatlakozik az ötödik, a Nirgl- 

fele bánya, a melyben ottlétem alkalmával nem dolgoztak. A rétegek itt 

laposabban dőlnek, mint a Sammer-féle kőbányában ; 2—3 méternyi tör¬ 

melék alatt van a fejthető, még pedig legelőbb is a durvább II. és III. minő¬ 

ségű kő, kövület-tartalmú rétegekkel. Alatta következik a fehér, finom szemű, 

egyforma, úgyszólván teljesen kövület nélküli szoborkő. A kövületes 

rétegek complexusának vastagsága fel a hegy felé csökken. Az innen 
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hozott anyagban részint mint kőmagvak, részint mint lenyomatok a követ¬ 

kező fajok vannak birtokunkban : 

Ceritliium, rubiginosum, Eichw. 

« pietum, Bast. 

« mediterraneum, Desh. 

« scabrum, Olivi. 

Trochus podolicus, Dub. (jav.); (Tr.sannio, Eichw. ) 
« Poppelacki, Partsch. 

« turricula, Eichw. (egész alakjánál fogva jobban egyezik az 

Eichwald-féle, mint a Hörnes-féle ábrával). 

Ncrita picta, Fér. 

Natica lielicina, Procc. 

? Buccinum duplicatum, Sow. 

Ervilia podolica, Eichw. 

A Trochus turricula, Eichw.-ot Hörnes M. mint a bécsi medenczében, 

((nevezetesen a lajta-mész agyag-rétegeiben Steinabrunn mellette gyakran 

található kövületet említi. Tekintetbe véve azonban az összes többi, egészben 

kétségkívül szármát typusu társaságot, azt hiszem, hogy ezen alak megje¬ 

lenésének alig tulajdonítható valami különös fontosság. A szóban levő kő¬ 

bányában végre a Bhinoceros sp. (megarhinus, Christ.? j egy erősen meg¬ 

kopott, a felső állcsontból való fogát találtam. 

A hatodik, meg inkább EK. felé fekvő, Winkler ur tulajdonát képező 

bányában, a belépő már egészen lajta-mészben véli magát, miután laza 

lithothamnium -gumók és osztrigák által képezett tökéletes litbothamnium- 

meszeket lát, fent morzsás, alant szilárd padokban maga előtt; azonban a 

bejárattól nem messze, felülről számítva 3 méter mélységben, keményebb, 

tömöttebb mészsávokban a Modiola volhynica tisztán felismerhető kőmag- 

vát találtam, valamint körülbelül 1*5 méterrel mélyebb rétegben a követ¬ 

kező kőmagvakat meg lenyomatokat: 

Ceritliium rubiginosum, Eichw. 

Modiola volhynica, Eichw. (igen valószínű), 

Ervilia podolica, Eichw. (biztos), 

Mactra podolica, Eichw. (igen valószínű), 

Cardium (?). 

A tovább a begy felé felhuzódó, erősen repedezett és töredezett feliéi* 

mósz-complexus, a mely tulajdonságánál fogva a kőbánya alig müveltetik, 

már a lajta-mészhez volna számítható, mi nem messze innen, az ütőn 

KDK-re, a <(Poleithen»-árok felé ereszkedő lejtőn, szálban található. 
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E hatodik kőbányától éjszakkeletre, közel a Császárkőbányai úthoz, 

van végre még egy hetedik teljesen elhagyott — mint értesültem szinten 

Winkler-féle — kőbánya, mely már egészen lajtamészben van hajtva. 

Fent vékonyan táblás, töredezett morzsás meszet látni, alatta pedig meszet 

vastag, de a szomszédos Winkler-féle kőbányához hasonlóan, erősen repe¬ 

dezett padokban. A mészkő tökéletesen lithothamniumból áll, a fedőrétegek¬ 

ben számtalan osztriga található, nevezetesen Ostrea digitcilina, Dub., 

azután Pecten elegáns, Andrz., stb. 

Mint az itt közöltekből kitűnik, a széleskúti hőbányákban mind a 

mediterrán, mind a szármát lerakódások fel vannak tárva, de a feltárt réte¬ 

gek nagyobb túlnyomó része a szármát emeletbe számítandó. A közölt adatok 

tehát megerősítik SuessEde tanár annak idejében ez irányban nyilvánított 

nézetét. Egyúttal szükségesnek találom felemlíteni, hogy én ezen a 

vidéken, azaz a Lajta-hegységben, nevezetesen pedig a délfelől határos 

területen, Cerithiumrubiginosum-ot biztos lelőhelyről, hol a kövületek kitűnő 

állapotban fordulnak elő, mindig és kizárólag csakis szármát rétegekben 

találtam. 

Yégre KittlE. úr idézett közleményének végső soraira vonatkozólag 

meg kell jegyeznem, hogy fölvételi jelentéseimből a szármát-emelet föllé¬ 

pése Császárkőbánya, Loretto stb. mellett csakugyan kitűnik, de egészen 

hiányzani látszik az épen Kismarton mellett, miután a hegységnek Száraz¬ 

vámtól Szt.-Györgyig húzódó déli lejtőjén annak üledékeit constatálni ab- 

solute nem volt lehetséges; Szt.-György és Fehérégyháza között azonban 

megint a felszínre jut. 

A mi különben a három neogén-emelet elterjedését általában illeti 

a Lajta-hegységben, utalok a Kismarton vidékének közelebb megjelenő ál¬ 

talam fölvett földtani térképére, (1 : 144,000), Cö lap, a melyről ezen 

viszonyok, a méret kicsinysége daczára is tisztán kivehetők. 

Budapest, 1883 február 20-ikán. 
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AZ ORUZSINI «NAGY-RARLANG*> MEGV IZSGÁLÁSÁRÓL. 

Az ó-ruzsini barlangokról és a bennök talált őslényekről a Termé¬ 

szettudományi Közlöny 1881-ki évfolyamában dr. Roth Samü-íóI egy köz¬ 

lemény jelent meg, melyben a szerző kutatásainak eredményéül a többi 

között azt vélte következtethetni, hogy «a diluviális ember hazánkban 

is élt». 

Lóczy Lajos e következtetés helyes voltát magának a barlangnak és 

a lelet színhelyének leírásából a Földtani Értesítő 1881-ik évi 4-ik számá¬ 

ban kétségbe vonta, kifejezvén, hogy a barlangi medve megszenesedett 

csontjai, a leírt viszonyokat tekintve, későbbi korból valók is lehetnek és 

később ólt emberek tüzelésének is viselhetik a nyomait. (Y. ö. Földt. Ért. 

1881. évf. a 82., 89. es 100. lapokon.) 

Dr. Róth Samu, méltatva felhozott ellenokokat, a kérdés megoldása 

czéljából a magyarhoni Földtani Társulathoz fordult azzal a kéréssel, hogy 

a Földtani Társulat, a kérdés nagy jelentőségénél és tudományos érdekénél 

fogva, küldjön ki egy szakférfiakból álló bizottságot a hely színének pon¬ 

tos megvizsgálására és a vitás kérdés eldöntésére. A Földtani Társulat 

azonban nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy egy bizottságnak a hely 

színere leendő kiküldése költségeit fedezze s az ügyet, mely különben is a 

Természettudományi Társulat folyóiratában vette kezdetét, a Természet- 

tudományi Társulat választmányának terjesztette elő és pártolásába 

ajánlotta. 

A Természettudományi Társulat választmánya a kérdés eldöntését 

fontosnak és kívánatosnak tartva, 1882. májusi ülésén megszavazta az 

ó-ruzsini «nagy barlangi) bizottságilag leendő megvizsgálásának költségeit 

és a bizottságban részvételre dr. Róth Samu közreműködése mellett 

dr. Tőrök Aurél, Lóczy Lajos és T. Roth Lajos urakat kérte fel, a kik a 

küldetést elvállalva, 1882. május 25-én Lőcsére, onnan a hely színére 

utaztak és a «nagy-barlang »-ot dr. Róth Samu kalauzolása mellett meg¬ 

vizsgálták. Utazásukról és vizsgálataik eredményéről a Természettudományi 

Társulat választmányának a következő jelentést terjesztették elő, melyet, 

minthogy a kérdés kritikai tisztázása a Földtani Társulat folyóiratában 

kezdődött, czólszerünek tartottuk a Természettudományi Közlöny szerkesz¬ 

tőinek szíves engedőimével mi is megismertetni tagtársainkkal: 

«1882-ik év májushó 25-kén Lőcsére utazván, mindennekelőtt dr. Roth 

Samu tanár urat kerestük fel, és az ó-ruzsini barlangokból való gyűjteményét 

szemléltük meg. Másnap és a következő két napon az ő szíves kalauzolása mellett 

az ó-ruzsini «nagy-barlang»-hoz rándultunk, hogy a helyszínén tett vizsgálatok 
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alapján ama vitás kérdést eldönthessuk : vájjon az ó-ruzsini «nagy-barlang»-bán 

az Ursus spelaeus elszenesedett csontjait tartalmazó szenes réteg csakugyan 

pleisztoczén (dilnviális) korbeli emberektől származik-e vagy sem ? * 

A «nagy barlangi) általános természeti viszonyait illetőleg Dr. Róth Samu 

úrnak kimerítő és hű leírására utalhatunk, és csak a következő egyes mozzana¬ 

tokra szorítkozunk. 

A «nagy-barlang» egy 4-0°—45°-kal keletnek dűlő, világosszinű, félkristályos, 

palás, ó-mezozói mészkőtömegben van. — A barlang iránya a rétegcsapással 

egybeesvén, e körülménynél fogva egészen könnyen magyarázható a dr. Róth 

SiMu-tól kiemelt ama tény, hogy a barlang boltozata nem mindvégig ívalakú, 

hanem hogy a nyugati oldalon helyenként egyenes falként emelkedik föl, a mely 

helyeken reá a keleti oldal és maga a boltozat is (a rétegdőlés lejtésével) fél-tető 

módjára támaszkodik. 

Ugyanis, a mint ismeretes, a hajlott rétegekből álló hegyeknek lejtője a 

rétegfejek oldalán mindig meredekebb mint a réteglapok oldalán, a mely réteg 

lapoknak dőlése rendszerint a hegyoldal lejtésével esik egybe. — E jelenség, 

melyet az erózió szab meg, egyszersmind törvényül tekinthető a domborzati ala¬ 

kulásban. Tekintsük az ó-ruzsini «nagy-barlang» boltozatát egy hajlott rétegzetű 

dombhát negatív részének s a magyarázat az iméntiek szerint a következő lesz : 

Ugyanis az erózió itt a rétegfejeket egy meredek falba véste meg, a mely falon a 

víz vájásának nyomai most is látszanak; ellenben a tető és a lankás oldal egysze¬ 

rűen a réteglapok leválása következtében jött létre. E mellett a barlangban a 

rétegek telepcdése mindenütt egészen rendes, zavartalan és szakadást a legfigyel¬ 

mesebb vizsgálatnál sem mutat; miért is a rétegek eme folytonossága a vetődés 

esetét teljesen kizárván, az ó-ruzsini «nagy-barlang»-ot egyenesen a víz vájása 

eredményének kell tekinteni. Hogy az ó-ruzsini «nagy-barlang» csakugyan a víz¬ 

váj ás eredménye, mutatja az a körülmény is, hogy a boltozaton, különösen pedig 

ama helyeken, a hol a meredek falra fél-tetőnként támaszkodik, a levált mészkő¬ 

lapok szögletes réseket hagytak hátra ; míg magán a meredek falon ■— mint 

már említettük — a vízvájás nyomai egészen félreismerhetetlenül mutatkoznak. 

Ezek után tehát dr. Róth Samu úrnak ama magyarázatához, mely szerint 

az ó-ruzsini «nagy barlang)) szabálytalan keresztszelvénye a vetődés következmé¬ 

nyéül volna tekintendő, nem csatlakozhatunk ; de, hogy a részlehajlatlan igazság¬ 

nak minden irányban eleget tegyünk, megemlíthetjük, hogy vetődések mentén, 

legalább egyes esetekben, a barlangoknak olyatén képződése, a mint ezt dr. Róth 

Samu úr (szóban forgó közleményében) kifejti, csakugyan előfordúl, a mennyi¬ 

ben saját tapasztalatunkból is ismerünk pl. Budapest és Rézbánya vidékén barlan¬ 

gokat, a melyeknek keletkezését egészen dr. Róth Samu úr értelmezése szerint 

lehet magyarázni. 

Az ó-ruzsini «nagy-barlang» Schmidl ** osztályozása szerint odúnak (Grotte) 

jellemzendő, minthogy csak egy nyílása van és a tető felszínével sem csatornával, 

sem pedig kürtővel nem közlekedik, minek következtében a barlang falazatán 

*«Természettudományi Közlöny)) XIII. köt. 138. fűz. (18S1. évf.) Földtani Er: 

sítő» 1881. évf. 4. sz. 

** Die Höhlen und Grotten von Adelsberg. Wien, 1851. 
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keresztül sem folyóvíz, sem pedig légáram nem juthat. A barlang különböző ré¬ 

szeiben meggy ujtott gyertyák egyenesen fölfelé irányult lánggal égtek, a mely 

lángon a légmozgás hatásának nyomait alig fedezhettük fel. 

Bárhol raktunk is tüzet a barlangban, a belseje mindig füsttel telődött 

meg; de mégsem oly mértékben, hogy e miatt az ott tartózkodás teljes lehetet¬ 

lenné vált volna. A tűz füstje eleinte egyenesen fölfelé a tető felé szállt s egy ideig 

a boltozat mentében húzódott előre és hátra, mire a nagyobb lehűlés következte¬ 

ben ismét a fenékre csapódott le és sűrű réteggé gomolyodott össze, a mely köz¬ 

vetlenül a fenék fölött áramlott kifelé a baidang nyílása felé és pedig mindinkább 

fokozódó sebességgel; mialatt a külső tiszta (melegebb) levegő felül a boltozat 

mentében tódult a barlang belsejébe. 

A barlang belsejében egyidejűleg felállított két hőmérő + 6'3 és + 6'8 R. 

fokot, a barlang nyílása előtt a szabad levegőn felállított két hőmérő pedig + 13*5 

és + 14 R. fokot mutatott. 

A vízcsepegés a barlang tetejéről általában véve csekély, azért a bar¬ 

langfalazatának bekérgeződzése is csekély. Megjegyzendő azonban, hogy a barlang 

fenekén a laza mész-szinter-réteg 006—OdO méternyi vastag ; sőt találunk egy 

helyet (a barlangnyilástól mintegy 70 méternyi távolságban), a hol 0 méternyi 

kerületen e réteg 0.70 méter magas mésztufa-dombot képezett. A boltozatról 

lecsepegő víznek elszivárgása nem elől (a barlang nyílásán át), hanem hátrafelé 

a barlangnak hátsó, szűk és alig járható részében történik. 

A barlang fenekét egy élűiről hátrafelé vékonyodó törmelék-réteg képezi, a 

mely törmelék kizárólag a barlang mészkövéből való. — A barlang nyílásától 

mintegy 70 méternyi távolságban a folyosó közepén ásván, 1'35 méter mélységben 

szálban álló sziklára akadtunk. — A talajban a felső szegletes törmelékréteg alatt 

tiszta görgetegréteg következett, a mely arra mutat, hogy itt valaha a vízmozgás 

tetemes erővel történt; e vízmozgás akkoron a barlang nyílása felé irányult, minek 

következtében az ó-ruzsini «nagy-barlang# az úgynevezett kitörési barlangok cso¬ 

portjába tartozik. A meredek falon, mint már említettetett, csakugyan látszanak 

is a nyomai, ama nyílásoknak, a melyek a barlang alakulásakor nagyobb víztöl¬ 

csérekül, kürtökül szolgáltak, a melyeken keresztül akkoron a víz a barlang bel¬ 

sejébe hatolt. 

A kulturrétegek a barlang talajában általában véve csak csekély mélységben 

fekszenek a felszín alatt. A dr. Róth Samu tanár úrtól leírt két (t. i. felső és alsó) 

szenes réteg (sáv), a melyekben a tiszta faszénmaradványok csak elszórtan ismer¬ 

hetők fel, nem mindenütt konsatálható; helyenként a két réteg egyesül, mint pl. 

az említett mésztufa-domb déli végén, hol e két szenes réteg egyesülése következ¬ 

tében egy valóságos tüzelő hely képe áll elő. E tüzelő hely alúl nagyobb mészkőda¬ 

rabokkal volt kirakva, a barlang nyugati oldala felé kiékelést, a barlang hátsó, t. i. 

déli része pedig éles határvonalat mutatott; úgy hogy az egész hely azt a benyo¬ 

mást tette, mintha az illető barlangi emberek a tüzelő számára egy gödröt ástak 

volna. 

A tüzelő helyen megégett mészkődarabok között: csontdarabokat, nevezete¬ 

sen pedig elszenesedett barlangi medve (Ursus spelaeus) csontokat, továbbá szür¬ 

kés, hamuszínii, földes részeket, végre hullámzatos és ívben összehajló vonásokkal 
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díszített két cserépdarabot találtunk. Az utóbbiakat dr. Rőth Samu tanár úr ásta 

ki, a ki maga is a legszívesebben és legbuzgóbban vett részt ásásainkban. 

Egy másik helyen, t. i. a barlang előrészében (a barlangnyilástól 10 méter¬ 

nyi távolságban) tett próbaásatáskor a talaj felszínétől 1 dcm. mélységig terjedő 

szögletes kődarbokból álló törmelék alatt a felső szenes réteget, egészen határozot¬ 

tan köriilvonalozva, megtaláltuk ; a mely maga is is 1 dcm. vastag réteget képe¬ 

zett. Ez alatt majd szögletes, majd pedig hömpölygetett kavicscsal telt sárgás 

agyagréteg következett, a mely alatt végre, a talaj felszínétől I méternyi mély¬ 

ségben nagy kőlapoktól bekerítve a második szenesréteg következett. A kőlapok 

elhelyezése után Ítélve valaha itt is tüzelő hely volt. — Ásatásunk e helyen annyi¬ 

ban volt igen nevezetes eredményű, mert mi itt egyrészt úgy a felső, mint az alsó 

szenes rétegben az elszenesedett Ursus spelaeus-csontokat egyazon díszítésű edény¬ 

cserepek társaságában találtuk, és másrészt az alsó szenesrétegben az Ursus spe¬ 

laeus-csontokat recens korbeli állatok, a többi között most élő tulkok (Bovina) 

vagy szarvasfélék (Cervida) csontjaival keverten találtuk. — Megjegyezni kíván¬ 

juk végül, hogy ásatásaink alkalmával a talaj külömböző mélységében még liöm- 

pölygett Ursus spelaeus-csontokat is találtunk. 

Főbb vonásokban íme ezek a leleteink, a melyekre a három napig tartó 

vizsgálatunk alkalmával jutottunk. 

A fentebbi pontokban fölemlített szénmaradványok, égetett (elszenesített) 

csontok, valamint a cserepek egészen kétségtelenné tévén, hogy az ó-ruzsini «nagy¬ 

barlang »-bán valaha emberek tartózkodtak, főgondunk az egész vizsgálat alatt 

arra irányult, hogy emberi csontok vagy pedig egyéb emberi maradványok (szer¬ 

számok stb.) után kutassunk. De, jóllehet öt külön helyen ásattunk és a felásott 

rétegek tartalmát apróra átvizsgáltuk, emberi csontokra vagy szerszámokra sehol 

nem akadtunk ; a mint maga dr. Rőth Samu tanár úr sem talált ilyeneket az ő 

ásatásai alkalmával. — Ha ezt kiemeljük, úgy ezzel legkevésbbé sincs szándékunk¬ 

ban további következtetéseket tennük, nevezetesen pedig kizárni ama lehetőséget, 

mintha emberi csontok vagy szerszámok a barlangban itt-ott ne lehetnének, hiszen 

a barlangot, eleitől vegéig, nagy terjedelménél fogva, fel sem is áshattuk egészen. 

Annyit azonban szükségesnek tartunk megjegyezni, hogy abban az esetben, ha 

talán emberi csontok és szerszámok a barlangban elő is fordulnának, úgy azok a 

széliében fekvő állati csontokkal és a cserepekkel szemben csak igen csekély ter¬ 

jedelmű helyekre szorítkozva lehetnek elrejtve. 

Ezek után az ó-ruzsini «nagy barlangiban tett vizsgálatnak eredményét, 

leleteink alapján, a következőkben foglalhatjuk egybe: 

1. Mindenekelőtt konstatálnunk kell, hogy az ó-ruzsini «nagy barlangiban 

elszenesedett Ursus spelaeus-csontok valóban elő fordulnak, minélfogva dr. Rőth 

Samu tanár urnák emez érdekes fölfedezését a mi részünkről is teljesen igazoljuk. 

És ha ilyen elszenesedett barlangi medve-csontokat külön, eredeti fekvőhelyen 

találtunk volna, tígy minden habozás nélkül csatlakoznánk dr. Róth Samu tanár 

urnák ama nézetéhez is, amely szerint az ó-ruzsini «nagy-barlang»-bán a diluviális 

(pleisztoczén) korbeli ember nyomai csakugyan kimutathatók. De, minthogy mi, 

ásatásaink alkalmával az U. spelseus elszenesedett csontjait egyrészt szép díszítésű 

égetett edénycserepekkel, másrészt recens-korbeli állatok elszenesedett csontjaival 

keverten ugyanazon rétegekben találtuk : kénytelenek vagyunk kinyilatkoztatni, 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 13 
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hogy azért, mert az ó-ruzsini «nagy-barlang»-bán egy határozottan diluviális ál¬ 

latnak csontjai elszenesedett állapotban előfordulnak, még nincsen bebizonyítva, 

hogy e csontokat az emberek ugyancsak a diluviális korban égették volna meg. 

Mi tehát az ó-ruzsini «nagy barlang))-ra nézve a diluviális korbeli ember nyomait 

kimutatva nem találhatjuk. 

Azonban, midőn ezt határozottan kimondjuk, kötelességünk a részrehajlat- 

lan igazság érdekében azt is kinyilatkoztatni, hogy dr. Róth Samu tanár úr, ki 

ásatásai alkalmával az elszenesedett barlangi medve csontokat tartalmazó második 

(mélyebb) szenes rétegben sem cserepeket, sem recens korbeli állatcsontokat nem 

talált, csakugyan föllehetett jogosítva föntebb említett nézetére. Mi ezt annál 

készségesebben ismerjük el, mert ki kell újólag emelnünk, hogy a «nagy-bar- 

iang»-ot egész terjedelmében sem ő, sem mi föl nem ástuk; minél fogva nem 

a kutató érdeme, mint inkább a véletlen szerencse dolga, ha ásatáskor épen azon 

a helyen vagy helyeken sikerül döntő bizonyítéku adatokra bukkanni. 

2. Az előbbi pontban kimutattuk, hogy az ó-ruzsini «nagy-barlang» eddigi 

ásatásainak adatai alapján a pleisztoczén-korbeli embernek nyomai nincsenek ki¬ 

mutatva. 

De hát akkor miként magyarázható a határozottan pleisztoczén-korbeli ása- 

tag medvecsontoknak az elszenesített állapota ? 

Ismeretes a tény, hogy a pleisztoczén korbeli ásatag csontokban (pl. mám- 

muth stb. csontokban) szervi alkatrészek (enyvadó állomány stb.) kisebb-nagyobb 

mennyiségben még mindig előfordulhatnak; minek következtében egészen kétség¬ 

bevonhatatlan az is, hogy ilyen ásatag csontokat részben, utólagosan (mostanság) 

is, lehet elszenesíteni. Az ó-ruzsini «nagy-barlang» ásatásának kérdésében épen 

az elszenesített Ursus speiaeus-csontok játszván a legfontosabb s legérdekesebb 

szerepet, mi, mihelyt ásatásainknál az első elszenesített példányokat megtaláltuk, 

azonnal próbaégetést tettünk a többi még el nem szenesített medve-csontdarabkák- 

kal; a melyek égetéskor határozottan fekete-barnára pörkölődtek, miközben egy¬ 

szersmind a kellemetlen, szúrós szagú, száraz lepárlási termékek jelenlétéről is 

meggyőződtünk. Ezek szeiünt az ó-ruzsini «nagy barlangi) ásatag Ursus spealeus- 

csontjai csakugyan tartalmaznak még most is annyi szervi alkatrészt, hogy e cson¬ 

tok utólagos (t. i. valamikor recens-korban való) elszenesítésének fölvétele ellen 

komoly kifogást tenni nem lehet. 

Ha már most a fentebbi adatokat mint egybevetjük, a következő megálla¬ 

podásra kell jutnunk : Minthogy egyfelől a barlang talajának mélységében még 

eredeti (primár) fekvő-helyükön megmaradt Ursus speiaeus-csontok között egyet¬ 

len egy elszenesedett darab sem fordult elő, másfelől pedig az elszenesedett pél¬ 

dányok mindenütt recens-korbeli állatok csontjaival keverten és jól égetett, to¬ 

vábbá vonásokkal díszített cserépedény-maradványokkal együtt találtattak : nem 

marad egyéb hátra, mint fölvennünk, hogy a pleisztoczén-korbeli Ursus speiaeus- 

csontok valamikor a mostani (recens) korban szenesítettettek e 1. 

3. Hátramarad még ama kérdés, hogy vájjon mily praehistóriai vagy pedig 

históriai korszakban történhetett az Ursus speiaeus-csontok elszenesítése ? — 

Minthogy az elszenesített Ursus spaeleus-csontok ugyanabban a rétegben fe¬ 

küdtek, mint a cserépedény-maradványok, a csontok elszenesítését az illető 

cserépedények használatával egy korba kell helyeznünk. De vájjon mily korból 
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valók maguk e cserépedények ? E kérdésnek eldöntése a jelen esetben azért oly 

felette nehéz, mert a cserepeken kívül semmi másféle ipari tárgy vagy eszköz 

nem találtatott, a mely a korra nézve némi közelebbi felvilágosítást nyújthatna.— 

Annyit azonban egészen határozottan mondhatunk, hogy e cserépedény-maradvá¬ 

nyok nem őskoriak (kőkoriak), mert jól vannak égetve s oly díszítéseket mutat¬ 

nak, a mint ez a régi (neolith) korbeli cserepeken elő nem fordul; e cserepek 

tehát újabb (bronz vagy vas) korbeliek. Nevezetes e cserepeknek a díszítése, a 

melynek a típusa egészen olyan, a milyent bizonyos morvaországi, csehországi és 

németországi régi cserépedényeken is láthatni, s a melyet a régészek szláv típusú 

díszítésnek tekintenek. Ha tehát valamely leletnek a korát egyetlen egy bizonyí¬ 

ték alapján eldönteni lehetne, akkor azt kellene mondanunk, hogy e cserepek a 

szlávok idejéből valók és hogy akkoron szenesíttettek el az Ursus spelaeus-csontok 

is az ó-ruzsini «nagy-barlangban». 

Budapest, 1882. jun. 15. 

Török Aurél, 

Lóczy Lajos, 

T. Both Lajos. 

IRODALOM. 

Tóth Mike, S. J. : Magyarország ásványai, különös tekintettel termőhelyeik 

megállapítására. Fm. Dr. Haynald Lajos kalocsai bibornok-erseknek 

ajánlva. 36 nyom. ív, 8.-rét. Budapest, 1883. 

Szerző, mint Előszavában felemlíti, jelen munkáját feljegyzésekkel már 

1861-ben kezdte meg, s azután busz éven át folytonosan gyűjtötte a szükséges 

adatokat. A természet és gyűjtemények tanulmányozása, más részt az idevágó 

szakmunkák és folyóiratok stb. átlapozása után, végre 1881-ben terjedelmes 

munkáját bevégezte s folyó év kezdetén ez a sajtó alól kikerülvén, közkézre 
bocsájtotta. 

Munkájának alapterve és kivitele Zepharovich «Mineralogisclies Jsxicon fúr 

das Kaiserthum Osterreich') 1859—1875-ben megjelent könyvére emlékeztet, csak 

hogy hazánk lelőhelyeit sokkal tökéletesebben s bővebb illusztrálással ösmerteti. 

A terv és beosztás jó s a könyv könnyen kezelhető. 

Az irodalmi s egyéb forrásokat folyó számok alatt mindjárt a munka 

elején felsorolván, az egyes helyeken csakis az illető folyó számokra hivatkozik. 

Munkájában 458 ásványt sorol fel 1355 lelőhelylyel. 

Szerző 169 irodalmi forrást említ fel, beleszámítva az egyes ásványgyüjte- 

mények megtekintésénél tett jegyzeteit is. Átnézte a Magyar nemzeti múzeum 

ásványtárát Budapesten; a selmeczi bányász-akadémia ásványtárát Selmeczen ; 

a kolozsvári egyetemi ásványtárt; a szebeni Bruckenthal-féle gyűjteményt; a 

csász. és kir. Iíof-Mineralien Kabinet-et Bécsben; a Geologische Beichsanstalt 

13* 
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gyűjteményét Bécsben ; a londoni «Museum of practical Geology» gyűjteményeit, 

és végre a londoni British Museum-ot. 

Ezekkel meg nem elégedve, időközönként bejárta Magyarországot Pozsonytól 

Brassóig, Bártfától Szigetvárig és a szélrózsa minden irányában. Ilyen kirándu¬ 

lások alkalmával nem csak számos magán és iskolai gyűjteményt; hanem sok 

bányát és kővágó-helyeket ; völgyeket, hegyszorosokat és magaslatokat nézett meg. 

Előszavában röviden, a részletesen tárgyaló fejezetben pedig illő helyeken, 

bővebben, néha érdekes történeti részeket is szővén bele, emlékezik meg bányáink¬ 

ról s a termelési viszonyokról. 

A részletes felsorolásnál az ásványok betösoros egymásutánját követi s a 

faj felemlítése után rendesen odateszi a szerző nevét is. A válfajokat közben- 

közben külön kikezdéssel sorolja fel. A termőhelyek nincsenek betűrendbe szedve. 

Gyakran ott van a termőhelyeknél az illető ásvány chemiai elemzése is. Minden 

termőhely után ott van az irodalomra vagy hasonértékü vonatkozás. Neveze¬ 

tesebb lelőhelyeknél vagy ásványoknál bővebb leírást közöl, tekintetbe vevén az 

alaki kifejlődést és előfordulási viszonyokat is. 

N< m volt szándékom a munkáról részletes bírálatot írni, de az előre bo- 

csájtottak után szabadjon mégis néhány rövid megjegyzést tennem. Először is 

hibának tartom, hogy szerző annyi szorgalmas utánjárás és adatgyűjtés közben 

elmulasztotta a budapesti tud. egyetem — sok tekintetben igen szép és hazai 

előjövetelekre nézve már régi fennállása miatt sem csekély fontosságú ásványtani 

gyűjteményét áttekinteni. Nem vette továbbá tekintetbe a m. kir. földtani intézet 

gyűjtéseit sem, a hol pedig azt hiszem szintén kapott volna nehány érdekes 

jellemző adatot és tisztázó felvilágosítást. 

E két mulasztását, határozottan munkája tökéletességének terhére róhat¬ 

ják fel. 

Az irodalmi források felsorolásánál szerző rendesen saját kritikáján alapuló 

megjegyzéseket tesz, de nem mindig szerencsésen; anuál kevésbé, mert maguk a 

megjegyzések elárulják, mennyire kívül esik az illető tárgy a szerző foglalkozása 

és eszmekörén, sőt néha azt is, hogy csak erőltetve van oda vonva a többiek közé. 

Mind az egyik, mind a másik esetben fölötte liáladatlan munkát végezett. 

Szerző továbbá gyakran használ teljesen idegenszerű vagy épen nem is 

helyes kifejezéseket. így bontmánytermény, Basalt-féle Amphibol (?), Tengely 

éllel (?), vegyészi együletei (?), Oszlopjegeczek rakozatai (?), vörnyeges rkombok, 

fehér kőszén képletei mészkő (115. old.) stb. 

Nem értem, hogy egy magyar munkát miért idéz német nevén, «Kollebffy 

Ortslexikon»-jában (97. old.) s miért használja az általánosan használt s elfoga¬ 

dott kvarcz (quarcz) helyett a szokatlan «kovag» elnevezést (kőzkovag ? 268. 

oldal). 

Rövid áttekintés után könnyen észrevehetni, hogy a felsorolt irodalmat 

nagy részben minden kritikai és korrigáló méltatás tekintetbe vétele nélkül 

használta fel. így a 305-ik oldalon Leucitekről beszél, holott azok már régen bennőtt 

Quarczkristályoknak bizonyultak ; de hát nála Ackner M. J. munkája első rangú 

mű! — A Hessitet ortliorombosnak írja, holott KrennerJ. 1879-ben ismertetvén 

az eddig talált legszebb magyar példányt, azt szabályosnak bizonyítja. A nyomdakő 

mészmárga, pala, perlit, szurokkő, mostan már nem az ásványtan, hanem a 
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geológia tárgyát képezik. — Felette zavarosnak találtam a földpátokra vonatkozó 

részleteit is. — Kihagyott továbbá néhány ríj ásványt és lelőhelyet; a többek 

között az érdekes kriváni (Zólyomm.) fiistquarczot, a kemenczei gránátot, csörögi 

nigrescitet, a zsadányi meteorkövet, stb. 

Röviden ennyit, a hibái mellett is, különösen általános felületesebb czélokra 

elég jó és alkalmas munkáról. Szerző szorgalma elismerést érdemel, és az első 

ily nemű terjedelmesebb magyar munkát örömmel üdvözöljük. Onyx. 

Dr. Primics György : A Kis-Szamos forrásvidéki hegység eruptív kőzetei. 
(Orvos-Természettudományi Értesítő. II. füzet. 1882. Kolozsvár.) 

125—136 1. 

— A Kis-Szamos forrásvidéki hegység gránitos kőzetei. (Ugyanott. III. fü¬ 

zet.) 99—115 1. 

A Kis-Szamos forrásvidéki hegység nevezet alatt összefoglalt terület fő 

kép a Vlegyásza csoportot foglalja magában, valamint még a következő főbb ma¬ 

gaslatokat: Kálinyásza, Vurvu-Vurvului, Balameriásza és Muntyule maré. Ural¬ 

kodó kőzetei kristályos palák, gránitok és trachytos kőzetek. 

Az első közlemény az utóbbiakkal foglalkozik, s mintegy kiegészítésül szol¬ 

gál a Dr. Koch Antal és Kurthy S. erre vonatkozó, a Földtani Közlönyben meg¬ 

jelent értekezéséhez. —■ Szerző leír Orthoklas-Quarcz-Trachytot és Orthoklas- 

Trachytot; továbbá Plagioklas-Trachytokat vagy Andesiteket még pedig Biotit- 

Quarcz- és Amphibol-Quarcz-Andesitet, valamint Amphibol- és Augit-Andesitet. 

A részletes tárgyalásból csak annyit említünk fel, hogy a quarcz gyakran kris¬ 

tályokban van jelen ( co P, P.) és hogy az Ortlioklas-Quarcz-Trachytban, valamint 

a Biotit-Quarcz- és Amphibol-Andesit némelyikében ritka nagy kristályokban 

szerző szerint a neplielin is gyakori. A földpátok, nevezetesen pedig a plagioklasok 

részletesebb meghatározására nem terjeszkedett ki. Nem hagyhatom említés 

nélkül az Orthoklas-Trachytra vonatkozó kételyemet, a mennyiben az mint külön 

typus a leírásban kellőleg nincs igazolva, mi különben rám azt a benyomást teszi, 

mintha inkább a quarcztartalmú typus kőzet kaolinos módosulatával volna dol¬ 

gunk; sőt a leírás annak tufáját sem zárja ki teljesen. — Mit ért szerző «a földes 

vagy trachytos kiképződés», valamint «trachytos vagy földes alapanyagú Quarcz- 

Trachyt') alatt (128. 1.), t. i. ilyent és rhyolitos féleséget különböztetvén meg, azt 

az ő magyarázatától kell várnom, különösen miután ezeknél mikroszkóp alatt 

mikrokristályos alapanyagról beszél, összetéve földpát s quarcz-szemekből. Ha¬ 

sonlóképen vagyunk az Amphibol-Quarcz-Andesiteknél megkülönböztetett «por- 

pliyros és rhyolitlios változatok»-kai, midőn még ezek normál és zöldköves módo¬ 

sulatairól is szól. —Az összes typusok közül az Augit-Trachyt a legalárendeltebb, 

a hegycsoport éjszak-keleti szélén lép fel és mások által mint bazalt, részben 

pedig mint dolerites Labradorit-Trachyt van leírva. 

A második közlemény e hegység központját képező gránitvonulat-petro- 

graphiai leírásával foglalkozik. Fellépésükre nézve tömzsgránitok éstelérgránitok, 

melyek egymástól ásványos összetételben, szövetben, kiképződési módban és 

minden esetre képződési módra nézve is különböznek. Az ásvány-associatió 
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alapján képviselve van a három fő typus, vagyis a biotit-muskovit-, biotit- és 

muskovit-gránit, továbbá még a granulit bő gránát tartalommal. Az első s leg- 

elterjedettebb és egyes helyeken oly annyira porphyros szövetű, hogy porphyros 

gránitról lehet szólni (Muntyele maré). Az Orthoklasban szerző apró víztiszta, 

tűalakú, egymást majdnem épszögesen keresztező zárványokat figyelt meg, a 

melyeket Becke értelmében oligoklas-albitoknak vagy mikroperthiteknek vél. — 

Némelyikhez elég bőven Turmalin is csatlakozván az aplitbez képeznek átmenetet. 

— A mi e gránitmódosulatoknak viszonyos fellépését illeti, a biotit-muszkovit- 

gránit a hegység kristályos palakőzeteinek központi tömegét képezi s határozottan 

eruptív természetű. A biotit-gránit egyes tömeges kiválásokat képez az előbbinek 

szegélyén. A muskovit-gránit különböző változatban telérekben fordul elő, s mint 

az másutt is eléggé ismeretes későbbi kilugozási termény ; van közte egyes fész¬ 

kekben pegmatit is. A granulit a központi tömeg éjszak-nyugati szegélyén egyes 

övszerű tömegek alakjában lép fel. — Végre szerző a gránit kristályos palák 

érintkezési hatái’án, mint kontact képződményeket, turmalin sziklát említ fel. 

Dr. Szt. 

/ 

Dr. Mártonfi Lajos: Ásvány-földtani kirándulás a Sebes-Körös völgyében. 
(Ugyanott. II. füzet. 1882.) 105—112 1. 

— Jelentés a Mezőségen tett földtani kirándulásosról. (Ugyanott. III. fü¬ 

zet.) 265—270. 1. 

Az első rövid közleményben szerző főleg a már többek által átkutatott 

biharhegysegi pesterei Igricz barlangról közöl néhány adatot, különösen állat¬ 

világát illetőleg. Talált több Ursus spelaeus csontot s koponyát, köztük egy hatal¬ 

mas majdnem egészen épet; egy Hyena spelaea koponyát, valamint ennek egyéb 

csonttöredékoit. Egyik medve-koponyának agyarai a korona tövéig le vannak 

kopva. — Említ továbbá a n.-bárodi szénbánya hányásain heverő agyagos homo¬ 

kos márgából, valamint végre Pestes falu határában a pontusi emeletből is néhány 

kövületet. 

A másodikban a Mezőségnek nevezett, a Maros, Kis- s Nagy-Szamos között 

fekvő területre tett kirándulásáról tudósít. Neogen homokkő, márga homokos 

agyag váltakozik néhol tetemes vastagságú tufa rétegekkel. Csak a deésaknai 

sótelep fedőjét képező agyagrétegben sikerült néhány kövülettöredéket s iszapolás 

után kevés foraminiferát találni. A neogen rétegekre diluvialis kavicsrétegek 

települnek, melyben néhol emlős fogakat és csonttöredékeket talált. — Végül az 

ismert hagymási kövület tartalmú meszes agyagos rétegekben gyűjtött faunának 

jegyzékét közli, melyek között gyakoriak a két ökölnyi Lithothamnium gumók. 

Dr. Szt. 

E. Albert Bietz: Goologische Notizen. (Verliandlungen und Mittheilungen 

des Siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften in Hermann- 

stadt. XXXII. Jahrgang. 1882.). 

Ót közleményt foglal magában. Az elsőben Szelistye mellett Kakováról 

eddig ismeretlen neogen-lerakodást ismertet, mi ott őskori kőzetek közt lép fel. 
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A gyűjtött jó állapotú kövületek : Ostrea cochlear, Anomya costata, 14- cm. magas 

s 8 cm. széles Mytilvs sp. stb. Az iszapolt tályagban pedig Orbulina vniversa és 

Globigerina bilobata foraminiferák voltak meghatározhatók. 

A második közleményben nem igen tiszta barnaszénről tudósít a feleki 

patak közeiéről. — A harmadikban chemiai elemzés alapján azt a tényt közli, 

hogy az erdélyi fiatal harmadkori agyag- és márgarétegekben található, eddig 

Strontianitnak tartott fehér, sárgás majd szürkés vesealakú vagy fürtös concrétiók 

tulajdonképen Strontianocalcit. Az elemzés eredménye: Ca COs 90%, SrC03 3%; 

Li nyoma; timföld, vasoxydul s víz összesen 7%. A helyet a honnan az elemzett 

anyag való, nem említi fel. 

A negyedik közleményben Dr. Herbich Ferencz vizsgálatai nyomán ada¬ 

tokat közöl a rohrbachi jódtartalmú sósfürdő földtani viszonyaira vonatkozólag, 

miből kiemelendő, hogy a sósforrások mediterrán és szármátbeli lerakodások közt 

a fölülettől vagy 6 méternyi mélységben találhatók fel. — Végre a Nagyszeben 

vidékén található úgynevezett iszapvulkánok leírását adja. Az Aranyvölgyben 

nem messze az ott lévő papírmalomtól két apró s egy valamivel nagyobb halom 

van, a melyek tetején kerek nyílások, mintegy kráternyilások láthatók, a melyek 

kékesszürke iszapos vizet tartalmaznak. A kisebbek alapjának átmérője 60—70 cm., 

magasságuk 30—4-0 cm.; a nagyobb, ■— a mely az előbbiektől néhány száz lé¬ 

pésnyi távolságban található, — alapjának átmérője pedig vagy 2 méter, magas¬ 

sága 60—70 cm. anyaga ingoványos szivacsos tömegből áll; a körülötte levő 

talaj ellenben szilárd. A víz agyagos s igen kevéssé sós ízű, időnként gázbubo¬ 

rékok bugygyannak fel belőle. — A leírásból következtetve, e halmok is épúgy 

iszapot hordó forrásoknak köszönhetik létöket, mint azt egész helyesen az alább 

ismertetendő rüszi (Reussen) halmokra nézve Schuster kiderítette. Hasonló 

iszapforrások lerakodására visszavezethető halmok egyebütt is ismeretesek. 

Dr. Szt. 

Martin Schuster : Die Schlammquellen und Hügcl bei den Reussener 

Teichen. Mit einerüebersichtskarte. (Ugyanott.) 

Szerző egész terjedelmében közli a tárgyára vonatkozó régibb — a legelső 

a negyvenes évekből való -— feljegyzéseket, a melyek szerint a rüszi tavak 

körül lévő több isolált kisebb nagyobb kúpalakú halom többé nem működő iszap¬ 

vulkánnak mondatott. A régebbi feljegyzések hat ilyenről tesznek említést, 

szerzőnek csak ötöt sikerült megtalálnia, a melyeket térképen össze is állított. 

Harmadkori agyag és homok képezte területen fordulnak elő. A legnagyobb 10 

méter magas, tetején részben fű által fedett és vízzel telt nyílás létezik; egy 

másikat egészen víz nélkül talált; egy harmadiknál pedig a víz a halom oldalán 

bugyogott ki. Egyiknél a felbugyogó víz láthatóan szürkés kék csillámdarabokkal 

kevert homokot ragadott magával. A víz hőmérséklete délben 12 órakor 20° C. 

levegő hőmérséklet mellett 13-5° C. volt; időnként buborékok szálltak fel belőle, 

a melyek a vele érintkezésbe hozott veres lakmuspapirost kékre változtatták. 

Hogy ezek nem úgynevezett iszapvulkánok, az vizüknek csekély hőmérsék¬ 

letéből, nagyobbmérvű gázkiömlés, valamint minden egyéb rohamosság hiányából 

kétségkivülivé válik. A bő iszaptartalmú források az iszapot kifolyásuk helyén 
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lerakják és idővel mindinkább magasabbá válik közvetlen környezetük. Ha évek 

múlva a folytonosan tartó működés következtében a körülötte képződött halom 

bizonyos magasságot elért, akkor nagy vízbőségnél megtörténhetik, hogy a laza 

anyagot keresztül töri, és akár annak tetején, akár oldalán fog kibugyogni, sőt 

idővel azon halomból egészen eltünhetik. Szerző szerint az öss zes körülményeket 

tekintetbe véve, az említetten kívül artézi forrástünemények is működhettek 

közre képződésöknél. Dr. Szt. 

Josef Filtsch : Chemische Analyse des Wassers dér Schlammquellen bei 
Reussen. (Ugyanott.) 

Az előbbiben ismertetett iszapforrások vizét s az általa lerakott iszapot- 

zerzo chemiai elemzésnek vetette alá és az eljárás részletezése után a következő 

ered ményt közli: 

Kovasav ... ... 53-9603 \ 

Csillámmódosulatok 21-5087 ( 

Yasoxyd Fe-iCh ... ... 6-7594% 

Szénsavas mész CaCCh ... 11-2696% 

Kénsavas mész CaSCh ... 6’5000% 

75-4690% homok 

99-9980% homok. 

Egy másik próbából közel hasonló eredményt kapott. Dr. Szt. 

Dr. -T. Szabó: Etűdé pétrographique et geologique du termi)} trachitique de 

Tokai/ dans le Nord-Est de la Hongrie. (Association Urancaise pour 

l’avancement d-s Sciences. — Congrés d’Alger. — 1881.) 

Ez azon értekezés, a melyet társulatunk elnöke az «Association Franraisen 

1881. évi algíri kongresszusán olvasott fel. A szerző, mielőtt Tokaj-Hegyalja sok 

tekintetben páratlan trachyt-videkére áttér, előrebocsátja gazdag tapasztalatain 

alapuló újabb makro- s mikropetrographiai trachyt osztályozását, mely legelőször 

e Közlöny hasábjain (1881. 209—219. 1.) látott napvilágot, valamivel később 

pedig a Verhandlungen dér geol. Reichsanstalt tavali évfolyamában is megjelent és 

nemcsak petrographiai, hanem korjelentőségénél f >gva kivált nagy geológiai 

foatossággal is bír. Az abban kifejtett elveket alapúi véve nemcsak a trachytok, 

de átalában a hozzá közel álló eruptív kőzet válfajok helyszíni osztályozását, 

nemkülönben a laboratóriumban azok részletesebb tanulmányozását igen meg¬ 

könnyíteni van hivatva. 

Tokaj-Hegy alj a vidékén három normál trachyttypus, valamint ezek zöldkő 

és többféle hialin módosulata fordul elő: 1. Augittrachyt (anorthit-bytownit) ; 

2. Amjjhiboltrachgt (bytownit-labra lórit, többnyire augittal) ; 3. Biotit quarcz- 

trachgl (orthoklas-oligoklas andesin). — Üledékes k5zetek közül : trachyt conglo- 

merát és tufa; nyirok, lősz, mind diluviális képződmények, továbbá még ó- és új- 

alluviális hordalék. 

Az eruptív kőzetek közül leghatalmasabban van kifejlődve az első és har¬ 

madik typus, a második csak alárendelt. Az egyes typusok bővebb leírásánál 

igen érdekesek azoknak egymáshoz való viszonya, mit átmetszetek is illusztrál- 



IRODALOM. 201 

nak. A tokaji hegy (Nagy-Kopasz), a melynek augittrachytból álló zöme biotit- 

quarcztrachyton tör keresztül, igen tanulságos példáját szolgáltatja a két typus 

keveredésének. Az augittrachyt közt találni ugyanis oly anyagot, mely orthoklast 

és zöldes (olivinra emlékeztető) quarczot is lényeges elegyrészként tartalmaz ; 

ezek abba jutásának kiderítését csak beható helyszíni tanulmányozás tette lehetővé 

és mely más hasonló esetekben is kulcsul szolgálhat a kőzet megítélésében s 

genetikai viszonyának magyarázásában. 

Érdekesek a biotit-orthoklas-quarcz-trachyt-typus módosulatai, a melyek : 

rytholith, lithoidit, domit, malomkőporphyr (hydroquarczit), alunit, kaolin. A 

rhyolithnak mind a négy stádiumát lehet ott megkülönböztetni: obsidian, 

szurokkő, perlit és tajtkő, a melyek rendesen két trachyt-typus érintkezési határán 

lépnek fel. Beható tanulmány alapján adja szerző ezek szabatos meghatározását, 

s fejtegeti érdekes képződési körülményeit, valam nt a rhyolitliosodást általában 

és a különböző változatokat előidéző okokat. Ezek helyes felismerésére, az át¬ 

menetek nagyszerűségére nézve egyes helyek, nevezetesen pedig a Sátorhegy 

(Szántó mellett). Tokaj hegy, Szokolya hegy stb., valósággal klasszikus pontoknak 

mondhatók, s általában alig van Európában vidék, a hol a rliyolithok tökélete¬ 

sebben s változatosabban volnának kifejlődve, mint épen Tokaj-HegyaJján. Össze¬ 

hasonlításul röviden közli szerző a Melósz szigeti obsidiánon tett észleleteit is. 

A részleteket illetőleg magára az igen érdekes s tanulságos értekezésre kell 

utalnunk. 

Az értekezés második része a trachyt-conglomerátokkal és tufákkal s ezek 

módosulataival foglalkozik. Az anyagot kizárólag a biotit-ortlioklas-quarcz-trachyt 

szolgáltatta, és ennek, valamint különböző módosulatainak törmelékeit is tar¬ 

talmazza, sőt egyes helyeken jól megtartott állapotban mediterrán kövületeket is 

zárnak magukba. Az amphibol és augittrachyt kitörése csak ezek képződése után 

következhetett be. 

Befejezésül szerző felsorolja az e vidékre vonatkozó irodalmat s az eruptív 

kőzeteknek azokban foglalt különböző megnevezéseit, s azokat, különösen pedig 

az általános használatban lévő andesit kifejezést, bírálat tárgyává teszi, s úgy ezt, 

mint egyebeket, a mint azt a fentebb idézett s e Közlönyben megjelent érteke¬ 

zésből már ismerjük, az eddig használatban volt értelemben kiküszöbölendőnek 

véli, mi nemcsak hogy a valóságnak egyedül megfelelő, de egyszersmind a nomen- 

clatura, minden oldalról oly nagyon is óhajtott unifikácziója szempontjából is 

igen kivánatos volna. Dr. Szt. H. 

Félix J. : Untersuchungen über fossile Hölzer. (Zeitschrift d. Deutsch. geol. 
Ges. Jahrg. 1883.) 

Ebben az értekezésben ismét találunk néhány hazánk fosszil flórájára vo¬ 

natkozó adatot. Már az 1847-ben megjelent Chloris protogedban (XC. old.) említi 

Unger, hogy Endlicher «Genera plantarum» czímii munkájának II. pótfüzetének 

102. 1. Bank vidékéről a Lillia viticulosa nevű fosszil fatöredéket írta le. 

E nevet azért adta neki, mert a fatöredék boncztani szerkezete a Liana nevű 

genuszéra vallott. Corda azonban (Beitr. z. FI. d. Yorw. p. 47—40.) későbben 

kimutatta, hogy Unger ezt a növényt inkább a Zggophyllum coccineum, Deliele-val 
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mutat nagy hasonlatosságot. De Corda ebben határozottan tévedt, és Félix 

kimutatja tanulmányaiban, hogy Unger faja a Menispermaceák családjához tartozik. 

A drezdai kir. földtani múzeumban a szerző még egy új faopált talált, mely 

Tapolcsa vidékéről került oda. Mint az előbbeni, úgy ez is mutatja boncztani 

szerkezetében, hogy kúszó növénytől (Liánafa) származik, és minthogy bizonyos 

meghatározott élő genuszszal nem azonosítható, az ezen csoportbeli fosszilfákra 

a Helictoxylon nevet hozza ajánlatba. A magyar növényt pedig Helictoxylon 

anomalum-n&k nevezte el. Ugyanonnan a Quercinium primaevum, Göpp. sp., Quer¬ 

cinium vasculosum, Schleiden sp., továbbá Quercinium compactum, Schleid. és 

Quercinium leptotichum, Schleid. sp. Libetbánya vidékéről kerültek a drezdai és 

berlini múzeumokba. Dr. Staub Móricz. 

Renault B. : Note sur les Sphenozamites. (Archives Botaniques du Nord de 

la Francé. I-r. ann. Nro 12. p. 180—184 avec 1 plck. Paris 1*82.) 

A Cycedeákhoz tartozó Sphenozamites, Brgt., génuszból eddig csak három 

faj volt ismeretes, ú. m.: a Sph. Rossii, Zigno, a vicentini Oolithból és franczia- 

országi Morestel vidékérő], a Sph. latifolius, Sáp., az orbagnoux-i felső Korallien- 

ből és a Sph. undulatus, Schimp., a witby-i Oolithből. Az utóbbi egyszersmind a 

három faj közül a legtökéletesebb volt. R. most egy negyedik, szintén szép álla¬ 

potban levő fajt, a Sph. Rochei-1 ismerteti, mely Autun mellett a Permben talál¬ 

tatott. R. figyelmeztetése szerint ez a génusz a Noeggerathidkkal bizonyos hason¬ 

latosságokat mutat és egyszersmind azon nagy hézagot kitölti, mely a másodkor 

bizonyos Zamites-fajai és a Garbón felső rétegei között létezik. A szerző által a 

Cycadoxyleae közös név alá foglalt Cycadoxylon, Colpoxylon, Medullosa génuszok 

boncztani szerkezetükben anüyi rokonságot tüntetnek föl az élő Zamiákkal, hogy 

ezeknek jelenlétét a felső Carbonban és a Permben joggal lehetett föltételezni, 

a mint ezt most az új Sphenozamites faj és a Pterophyllum fajok is megerősítik. 

Db. Staub Móricz. 

Schenk A.: Die Perfossas-Arten Cotta’s. (A. Engler’s Bot. Jahresbücker, 

III. köt. p. 483—486 1 ábrával. 1882.) 

Cotta a dendrolithekről szóló értekezésében Perfossus név alatt leírt egy 

nehány törzstöredéket, és összehasonlította ezeket a pálmákkal. Két fajt külön¬ 

böztetett meg, ú. m. : Perfossus angularis-1 és P. punctatus-1. Schenk most hosszú 

idő múlva újból megvizsgálta Cotta eredeti példányait, és azt találta, hogy Cotta 

Perfossus punctatus név alatt két különböző növénytöredéket egyesített. Az egyik 

t. i. nem más, mint a Cycadeákhoz tartozó Stenzelia elegáns, Göpp., löredéke, 

melynél a peripherikus sclerenchymréteg hiányzik. Ez, mit Cotta nem tudott, 

Chemnitz mellett találtatott; a másik példány azonban tényleg a pálmákhoz 

tartozik és Teplitz mellett, a csehországi középhegység harmadkori rétegeiből 

való. A Perfossus vulgáris, Cotta, szintén csak pálmához tartozhatik, és minthogy 

Altsallel környékéről eddig három pálma faj,ú. m.: Salai major, Heer, Phoenicites 

angustifolius, Ung., és Ph. salicifolius, Ung., levelei lettek ismeretesekké; igen 

valószínű, hogy Cotta törzstöredéke a Sabal major-hoz tartozik. Cotta igazi 
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Perfossus punctatus-a legközelebb áll még a Phoenix-liez, de minthogy Cotta 

elnevezései helytelenek, szerző a törzstöredékeket Palmoxylon punctatum és 

Palmoxylon vulgáris névvel ruházza föl. Dr. Staub Móricz. 

Engelhardt H. : TJeber Pflanzenreste aus elén Tertiarablagerung von Liebo- 
titz und Putschirn. (Sitzungsb. d. naturw. Ges. «Isis» zu Dresden. 

1880. III. u. IY. Heft. 10 oldal 2 táblával.) 

A szász- és a csehországi fosszil flórák buzgó földolgozója ezen értekezéssel 

ismét becses adalékot nyújtott. A saazi medenczéből a Liebotitzoál előforduló 

barnaszénformatióból a következő növényeket ismerteti: Pteris bilinica, Ettgsh., 

Widdimytonia helvetica, Herz, Glyptostrobus eüropaeus, Brgt. sp., Sequioa Langs- 

dorjii, Brgt. sp., Myrica acutiloba, Sternbg. sp., Betula Brongniarti, Ettgsh., 

Aliim Kefersteinii, Göpp. sp., Carpinm grandis, Ung., Plánévá Vngéri, Kov. sp., 

Ficus multinervis, Heer, T. tiliaefólia, 4l. Br. sp., Salix angusta, Heeb sp., Persea 

speciosa, Heer, Fraxinus lunchoptera, Ett., Acer trilobatum, Sternbg. sp., A. deci- 

piens, Al. Br. és a következő új fajokat: Cinchonidium bohemicum, Myrsine ariacra, 

Acer Sturi és Paliurus Geinitzi. Karlsbad-tól nyugatra a Putschirn-nál előforduló 

barnaszén fölött barnavaskő fekszik, melynek vékony rétegeiben fölötte sok levél¬ 

lenyomat fordul elő, helyenként tömegesen is, és akkor gyümölcsök nagy meny- 

nyiségét zárja magában. A szerző a következő növényeket írja le : Steinhauera 

subglobosa, Prsl., Fagus Deucalinus, Ung., Carya costata, Ung. és a következő új 

fajokat: Diachenites Novakii, Symplocos putscliirnensis, Celastrus Laubeji, Carpolithes 

sphaericus. Dr. Staub Móricz. 

Nathorst A. J.: Om förekomsten af Sphenothallús cfr. angustifolins, Hall, 

i silurisk skiffer 1 estergötland. (Geol. Föreningens i Stockholm för- 

handl. Nro 78. Bd. VI. H. 8. S. 315—319, 1 táblával.) 

Hall az amerikai Hndson-river csoport alsó rétegeiből leírta egy moszat- 

nak lenyomatát, melyet Sphenothallús angustifolius nak nevezett el; ugyanezen 

faj 1867-ben Skandináviában Yamb mellett a graptolithpalában találtatott. 

Nathorst a fajt összehasonlította az élő Gaulerpa corynephora-val és konstatál¬ 

hatta ezen a legrégibb időkben föllépő mosszatnak rokonságát az élő fajjal. A 3. 

ábrában látható gyűrűidomu képlet állati maradványra utal, mely a mosszat 

fölületén előfordulhatott, de most elvált tőle és mellette fekszik a kőzetben. 

Linchtröm szerint valamely puha állat petetokjának lehetne tekinteni. 

Dr. Staub Móricz. 

C. Klein. : Optische Studien am Gránát. (Nachrichten dér k. Gesellschaft 

dér Wissenschaften zu Göttingen 1882, N° 6. és Neues Jahrbuch fúr 

Mineralogie, Geologie und Paheontologie 1883, I. B. 2. H.) Mit 

3 Tafeln. 

Mint ismeretes, vannak a szabályos rendszerben kristályosodó ásványok 

között olyanok (analcim, leucit, boracit, gránát, senarmontit, timsó stb.), melyek- 
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nek egyénei a rendes viselkedéstől eltérően, eddig még teljesen ki nem magya¬ 

rázott okokból, kettős fénytörésüeknek bizonyultak és a melyek némelyikét egyes 

búvárok ezen optikai rendellenes tulajdonságaiknál fogva más, nem szabályos 

alakokra vezettek vissza. Mint legismertebbet, ez utóbbira nézve, a leucitra 

legyen elég utalni, de kiváló helyet foglal el a szabályos rendszerű anisotrop 

ásványok között a gránát is, melyről szerzőnek ez a terjedelmes tanulmánya is 

tanúskodik. E szerint vannak gránitkristályok, a melyek erős kettős fénytörésiiek, 

meg olyanok, a melyeknél annak még nyoma sem észlelhető, másokon pedig csak 

csekély hatásosságot észlelt. Ez a változatosság azonban szerző szerint nemcsak 

különböző összetételű gránátoknál, hanem egy s ugyanazon összetételüeknél, sőt 

egy s ugyanazon leihelyről való egynemű kristályuaknál is tapasztalható, úgy 

hogy ezen észleletek alapján szerző a gránátkristályoknál mutatkozó kettős fény¬ 

törést, mint később még látni fogjuk, másodlagos behatásokra véli vissza- 

vezethetőnek. 

Az értekezés négy fejezetre oszlik. Az elsőben a gránát ezen sajátságaira 

vonatkozó történelmi adatokat sorolja fel kritikai megjegyzésekkel kísérve ; a 

másodikban részletesen közli a különböző lelhelyről való kristályokon tett ész¬ 

leleteit ; a harmadik fejezetben összefoglalja az eredményeket s összehasonlítja 

azokat beszáradt gelatin anyagon észlelt hasonló tüneményekkel; végre ezen 

optikai anomália magyarázatába bocsátkozik. 

A gránáton optikai hatásosságot a polár fényben már 1840-ben Brewster 

észlelt, észleleteit pedig még inkább kibővítette 1853-ban, a nélkül azonban, hogy 

ezen tünemény magyarázatát megkisérlette volna. Utána számosán, nevezetesen 

pedig Breithaupt, Des-Cloizeaux, Wichmann, stb. foglalkoztak a gránáttal ez 

irányban s hol positiv, hol negativ eredményre jöttek. 1876-ban Lasaulx szintén 

konstatált némely gránátnál kettős fénytörést és azt részben mechanikai okoknak, 

részben átváltozási folyamatoknak tulajdonította; az olyan kristályoknál pedig, 

a melyeknél optikailag hatásos és nem hatásos zónákat egymással váltakozva 

talált, idegen ásvány (legvalószínűbben vezuvián) jelenlétét tételezte fel. — 

Mallard, — ki tudvalevőleg az ásványok optikai tulajdonságait az alakiak fölébe 

helyezte, és ily alapon több olyan szabályos rendszerű ásványt helyezett át más 

rendszerbe, a melyek optikailag hatásosaknak bizonyultak, — a gránát különböző 

féleségein főkép háromféle optikai tüneményt észlelvén, azok magyarázatát a 

gránát anyagának txűmorphismusában keresi. Triklinnak veszi a topazolithot, 

rhombosnak az uwarowitot, szabályosnak az almandint. Mallard e felfogását 

kevesen osztották, és szerző újabb vizsgálatai is ellene szólnak, amennyiben a kettős 

fénytörést az összetételtől függetlennek találta; a ruésztimgránátok között 

például vannak kettős és egyes fénytörésüek. 

A vizsgálat anyagát tökéletes és jól kiképződött idegen zárványoktól ment 

kristályok szolgáltatták a legkülönbözőbb lelőhelyekről; összesen 360 jól orientált 

csiszolat állott szerző rendelkezésére. A legtöbb kristályt ooOoo, 0 és ooO 

irányú metszetekben tanulmányozta, némelyek még 202 lapok irányában is. 

A munka értékét jelentékenyen növeli a számos közölt gránát-elemzés is, a 

melyek között hazánkból a csiklovai (barna meg sárga) foglaltatik; ennek hatása 

a polár fényre általában gyenge, a sárga azonban még valamivel hatásosabb a 

barnánál. A részleteket illetőleg magára az értekezésre kell utalnom, itt csak azt 
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említem fel, hogy a viz-gálat kiterjedt mésztimgránátokra, mészvasgránátokra, 

mószckromgránátokra, mangántimgránátokra (Elba sziget), vastimgránátokra és 

csehországi pyropokra, melyek közül a pyropok legtöbbje hatástalan volt a polár 

fényre, a vastimgránátok között csakis a zillerthali almandinok voltak hatásosak, 

a többiek pedig sokszor egy s ugyanazon kristály különböző metszeténél is igen 

eltérő viselkedést mutattak. Vannak egy s ugyanazon módosulatnál isotrop és 

anisotrop viselkedésű kristályok, gyakran váltakoznak isotroprétegek vagy zónák 

optikailag rhombos jellemüekkel, másoknál megint rliombos zónák triklin jelen¬ 

tőségűekkel fordulnak keverve elő, stb. Általános s fontos szabályul kimondható, 

hogy az optikai viselkedés a chemiai összetételtől tökéletesen független, ellenben 

lényeges befolyása van arra az alaknak, mit szerző különösen hangsúlyoz. Minden 

alakúak bizonyos sajátság felel meg, melyek egymással szoros viszonyba hozhatók, 

de miután a bennök nyilvánuló kettős fénytörési tünemények másodlagos ter¬ 

mészetűek, nem tulajdonítható azoknak döntő befolyás a kristályrendszerre 

vonatkozólag, úgy, hogy e rendellenes tulajdonságok daczára a gránátok a leg¬ 

határozottabban szabályos rendszerűek. Különböző mesterséges utánzással, külö¬ 

nösen pedig gelatin anyaggal, sikerült szerzőnek ezen tényeket bebizonyítani. 

Szerző lényegesen megkülönbözteti a legkisebb részecskék, a molekulák, 

eredeti törvényszerű elhelyeződése következtében beállt kettős fénytörést, az 

utólagosan bekövetkezett hasonló tüneménytől, mely utóbbira az alak lényeges 

befolyással bír. Ennek képződését szerző úgy képzeli, hogy a kristályosodási 

folyamatnál, a megmerevedés egyik rövid pillanatában, nemcsak a tömeg össze¬ 

húzódása áll be, hanem bizonyos rendkívüli körülményeknél fogva egyszersmind 

a test alakja is gyakorol nyomásban nyilvánuló hatást ezen összehúzódásra, mi a 

kristálynak rendellenes molekula elhelyeződését idézheti elő, s így annak a kö¬ 

zönségestől eltérő optikai tulajdonságokat kölcsönözhet, még pedig az alak 

különféleségétől függő nyomás mérvének megfelelőleg a hatáso?ság é3 egyéb e 

tüneménynyel járó mellékkörülmények is változók lesznek. 

Nem lesz talán érdektelen ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a Neues 

Jahrbuch fúr Mineralogie etc. ugyanezen füzetében A. Ben-Saude kősókristályo¬ 

kon észlelt kettős fénytörésre nézve hasonló magyarázathoz fordul, mi különben 

is az összes nyilvánítottak közül a legelfogadhatóbb. Dr. Szt. 

Geológiai chemia. Dieulafait (Comptes Rendus. XCV. 999.) régebb idő óta 

igyekszik chemiai úton bebizonyítani, hogy a sólerakodások kivétel nélkül őskori 

tengerek maradékai, és hogy ennélfogva a tengervíznek minden alkatrészét maguk¬ 

ban kell foglalniok, főképen a lithiumot, strontiumot és a bórsavat véve tekintetbe. 

D. ezek kapcsán továbbá azt is következteti, hogy az ásványvizekben, a melyek a 

permi, a triász és a harmadkori rétegekből kapják sótartalmukat, okvetetlen kimu¬ 

tathatónak kell lenni a tengervíz összes sóinak is, Eddigelé csupán a contrexvillei 

és a schinznachi (Svájcz) vizeket vizsgálta meg ebből a szempontból, mint a 

melyekben az elemzők se lithiumot, se strontiumot nem találtak. D. mind a három 

említett alkatrész nyomait kimutatta bennök színképelemzés útján. 

Potilitzin A. (Journ. d. russ. pliys.-chem. Gesellschaft. 1882 (I), 300) a 

naftát kísérő és az iszapvulkánokból kiömlő vizeket vette chemiai vizsgálat alá. 
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A kaukázusbeli fúrólyukakból és kutakból kiszivattyúzott s a magától kiömlő 

naftát csaknem mindig több-kevesebb víz kíséri, a mely némely helyütt a naftának 

50—90% ra rúg. A naftaterületnek két, egymástól távoleső határpontjáról való 

vízpróbák elemzése meglepő eredményt szolgáltatott. Az egyikben (Kudako) 1 *953, 

a másikban (Daskezán) 2-150% szilárd alkatrész foglaltatik ; ezenkívül sok nátrium- 

clilorid (1*212—2-026), továbbá jód, bróm, mész, magnézia és kovasav. A szilárd 

anyagban benne foglaltatnak a szerves savak sói is, a melyek igen valószínűleg 

kizárólag zsírsavak. A nafta-vízből tehát a kénsavas sók teljesen hiányzanak. Igen 

tetemes jódtartalma (natriumjodid 0'0098—0‘0118) a legtöbb jódos ásványvizét 

felülmúlja s tágabb körben is érdemes a figyelemre. 

Grigorjew P. (Journal dér russ. phys.-chem. Gesellscli. 1882. 310. lap) 

vizsgálat alá vette az oroszországi Kjasan kormányzóság négy különböző helyén 

az u. n. Ancella-rétegben előforduló zöld homokkövet és homokot, a mely a kréta- 

és jura-lerakódások közt fekszik, és Oroszországban sok helyütt megtalálható. 

Vizsgálata szerint a geológusok által homokkőnek nevezett réteg nem egyéb, mint 

glaukonit-phosphorit, a zöld homok pedig inkább glaukonit-liomoknak volna 

nevezhető. Vizsgálata a homokkő négyféle módosulatában 47-33, 50-41, 18*51, 

4-7*13% phosphorsavas meszet, — a homokban pedig 19*79, 14-25, 18-51 phosplior- 

savas meszet mutatott ki, mindeniketglaukonit kíséretében. E vizsgálat kimutatja, 

hogy a rjasani glaukonit-phosphorit mily becses trágya-anyag, — miután össze¬ 

tétele nagy mennyiségű phosporsavas mész, mely egy körinyen szétbontható 8° » 

kálit tartalmazó silikáttal van keverve. Ez az anyag könnyen porrá zúzható, és a 

phosphorsav közepes értékének 18-6% felel meg. 

Tichborne C. K. C. (London, Pharm. Journ. 1882. 211. lap) a víz kemény- 

ségi fokának meghatározására a szappanoldat helyett az olajsavas nátront ajánlja, 

— 5 köbcm. olajsav, 50 köbcm. alkohol és két csepp ephenolplitalein oldata 

hengerüvegben titrált nátronoldattal közömbösíttetik. Az így képződött egy aljú 

oleát, az elhasznált nátronoldat egyenlő mennyiségével két aljúvá változtattatik 

át, a mely egyenlő rész alkohol és víz keverékével a kívánt térfogatra higíttatik. — 

Ekként ismerve az oleát tartalmat közvetetlen a mész meghatározására használ¬ 

hatjuk. (Zeitschr. dér Deutsch. chem. Gesellsch. 1883. Januar. Nr. 18.) 

Dr. F. S. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

III. SZAKÜLÉS 1883 MÁRCZIUS 7-ÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

1. Pethö Gyula titkár bemutatja Lunacsek József felső-esztergályi nép - 

tanító ajándék-küldeményét, mely legnagyobbrészt czápafogakból, egy csigolyából, 

egy .bordatöredékből és két csövescsont töredékéből áll. Lunacsek úr e tárgyakat 

Felső-Esztergály határában (Nógrádmegyében) gyűjtötte, azon kavicsos lerakódá¬ 

sokból, a melyek dr. Schafarzik Ferencz tagtársunk följegyzése szerint a medi¬ 

terrán korba sorozandók. A czápafogak legnagyobb példányai az őskori óriás 

czápa, Carcharias medálodon, Agassiz, maradékai; ezenkívül egy-két Carcharias pro- 

ductus, Ag., Galeocerdo aduncas, Ag., s számosabb Oxyrhina sp., Lamna sp. és 

Spenonchus sp. egészítik ki a kicsiny gyűjteményt. — A küldeményt a társulat 

köszönettel fogadja s a tárgyak, eddigi szokás szerint, a m. k. földtani intézet 

gyűjteményében fognak elhelyeztetni. 

2. Inkey Béla bemutatja dr. Primics György kolozsvári egyet, tanársegéd¬ 

nek hivatalos jelentését a múlt nyáron a fogarasi havaitokban és a szomszédos 

romániai hegységrészben végzett átnézetes földtani felvételeiről. 

A déli Kárpátok átnézetes felvételében, melyet a most készülő európai tér¬ 

kép érdekében a m. k. minisztérium elrendelt, a szerzőn kívül még dr. Herbich 

Ferencz és az előadó vettek részt, amaz a területnek keleti, ez pedig nyugoti 

részében. Dr. Primics keleten a törcsvár-kimpulungi vonalig, nyugoton az Olt 

áttöréséig terjesztette fölvételeit, míg éjszakon és délen a hegység tövét szegélyző 

fiatal üledékek képezték kutatásainak határát. Ez a nagy terület, melynek éjszaki 

fele Erdély legmagasabb liegylánczát képezi, magában véve egy egységes, jól ki¬ 

fejlett testet képez, melynek földtani szerkezetéről mindeddig vajmi keveset tud¬ 

tunk. Az egész hegység túlnyomólag kristályos palakőzetekből van alkotva, még 

pedig, a mint dr. Primics közleményéből kiviláglik, két egymástól eltérő réteg- 

összletből. A fő hegyláncz, vagyis az igazi fogarasi havasok láncza, melynek átlag 

24-00 méternyi vízválasztó gerinczén fut végig országunk határa, változatos 

palarétegekből áll. Közönséges csiilámpalák közé amphibolos és chloritos palák 

hosszú s többszörös vonúlatai ékelődnek, melyeket viszont igen sok helyen a 

kristályos mészpalák keskeny szalagjai kisérnek. Itt a kelet-nyugoti csapásirány 

nemcsak a hegyláncz orograpliiai alkotásában, de a réteg vonulásában és csapásá¬ 

ban is világosan ki van fejezve. 

A másik rétegösszletben gneisz uralkodik, melyhez kétfelől csillámpala csat¬ 

lakozik. Ez a képződmény már egészen román területre esik, orographiailag 
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ugyan tetemes magaslatok sorozatát, de nem szakadatlan lánczát képezi, mivel a 

fogarasi főgerinczből fakadó patakok, mindenütt mélyen bevésett völgyekben, ke¬ 

resztültörnek rajta. 

A kristályos palák egész területén, de különösen annak északkeleti felében 

igen gyakoriak a régi eruptív kőzetek telérszerű áttörései: főleg dióban, azonkívül 

diabasporphyrit, diorit, epidinrit, végre egyes helyeken gránit és porphyr tarkázzák 

ily módon a földtani térképet. 

Mindezen kőzetek petrographiai vizsgálata sok érdekes adatot tüntet fel; 

nevezetesen számos ritkább ásvány, u. m. cyanit, xtaurolith, emtatit, sphén, tvr- 

malin, gránát stb. találtattak. 

A terület keleti részében a Királykő hatalmas mésztöm ege magaslik (jura - 

mész ?) s ehhez csatlakozik Törcsvár vidékén a krétakornak többnemű üledéke. 

Az eoczén-kor conglomerátja és homokköve a hegység déli tövén lép fel egy 

pár keskeny szalag alakjában, egy nagyobb előfordulás pedig Kopoceninél az Olt 

partján egészen a palák közé ékelve mutatkozik. 

Fiatal neogén-rétegek szegélyzik a hegységet, úgy déli, mint éjszaki oldalán. 

Mindezen földtani képződmények elrendezését egy a jelentéshez mellékelt 

1 : 300,000 arányú színezett térkép illusztrálja, míg a hegység bonyolódott tekto¬ 

nikájáról egy másik melléklet öt szelvényrajza ad fogalmat. 

Hajdani jégárak nyomait a szerző hiában kereste. 

Előadó sajnálja, hogy a saját felvételei, melyek a múlt év nyarán a Páring, 

Ketyezát és Surián hegytömegek középső részeiben mozogtak, még nem kapcsol¬ 

hatók össze Primics úr érdekes eredményeivel. Azonban figyelemreméltónak 

tartja, hogy a kristályos paláknak ama kétféle vonulata ott is megkülönböztethető, 

csakhogy más geographiai sorrendben : mert itt a csillámgneisz és csillámpala 

főzöme a Surián hegységben mutatkozván, éjszakra esik a vegyes palák vonulatá¬ 

tól, mely viszont az ország határán és azon túl a Páring főgeiinczén átcsap, más¬ 

felől azonban a Ketyezát éj szaki oldalán újra mutatkozik. Ugyan e két vonulatot 

konstatálta Böckh igazgató úr a bánsági hegységben, tehát az egész hegyláncz 

nvugoti végében, és így remélhető, hogy a folytatandó felvételek végre is ezen 

nagy hegyláncz tektonikájában egy összbangzó átnézetes kép szerkesztésére fog¬ 

nak vezetni. 

3. Matyasovszky .Jakab az oláhországi «Skit ia Jalomnitza» zárdabarlangról 

szólva és bemutatva az 1880 nyarán tett kirándulása alkalmával ott gyűjtött 

csontmaradékokat, mindenekelőtt a zord, vadregényes Bucsecs hegycsopoitozatot 

vázolja, mely délkeleti Erdélynek legnagyobb hegytömegét képezi. A Bucsecs 

hegycsoportozat déli része Romániához tartozik és közvetetten a 2508 méter ma¬ 

gas «La Omio> hegy aljában, hol a Jalomitza hegyi patak veszi eredetét, szűk, 

3000—4-000 láb magas, függélyes mészkőszirtek közt, van a nagyszerű barlang, 

mely «Pestiete Scitta» (magyarúl «Zárdabarlang») név alatt ismeretes. Ez az 

elnevezés onnan származik, hogy a nagyszerű, körülbelül 25 méter magas és 

25 méter széles barlang nyílásában egy román zárda és egy kis templom van 

építve, hol télen-nyáron 6—7 kalugyer barát tartózkodik. E regényes barlang 

nem igen ismeretes szélesebb tourista körben; csak a brassóiaknak volt régente 

kedvencz kiránduló helyök, és újabb időben, mióta a román udvar és a bojárok 

Sinaján nyaralnak, szintén nagyon felkapott kiránduló hely. 
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Hogy e zárdabarlangban csontmaradékok fordulnak elő, eddigelé nem volt 

ismeretes. Dr. C. J. Andrae, a ki 1854-ben látogatta meg a barlangot, őskori em¬ 

lősök csontjait sejtette, de egyetlen darabot sem volt képes a barlangban fel¬ 

fedezni, daczára az egyik barát figyelmeztetésének, a ki azt erősítette, liogy ré¬ 

gebben medvecsontokat találtak volt a barlangban, a melyeket azonban, abban a 

hitben, hogy elhullott állatok maradékai — a mi a környéken mai napság sem 

ritka eset — kitakarítottak a barlangból. Minthogy azóta a talajt tetemes vastag¬ 

ságú új réteg borítja, az ásatások alig vezettek volna sikerre. — Az előadó által 

gyűjtött csontok nem is a barlang fenekéből valók, hanem egy lencse-idomú 

mész-zsugorékkal kitöltött üregben fordúlnak elő, mely a szálban álló szilárd 

juramészben helyezkedik el és pedig a bejárástól tekintve a barlang jobbkéz felőli 

falában fél méternyi magasságban a fenekétől, közvetetlenűl a kolostor déli fala 

mögött. Előadónak is csak úgy sikerült a dolog nyomára s néhány csontdarab 

birtokába jutni, hogy az egyik barát szavai szerint a barlang falában valami régi 

szent ember csontjai vannak eltemetve, a mit ők csakugyan féltékenyen őriznek is. 

A csontokat tartalmazó kőzet szilárd, szürke mészzsugorék, mely azonban szilárd¬ 

ságánál s a benne levő tömött mészpát-kristályoknál fogva kristályos mészhez 

hasonlít. Benne faszén és homok, valamint nehány Clausilia és Helix is található. 

A csontmaradékok igen épek s nagyon is jelenkori kinézésüek. Matyasovszky mind¬ 

össze sem gyűjthetett sokat, minthogy kényes helyzetében csak sebtében és titok¬ 

ban láthatott utána. A bemutatott példányok : két teljesen ép és egy töredék záp- 

fog, vagy juh vagy kecske állkapcsából, a mit azonban a szarvak vagy legalább a 

homioknyúlványok híján bajos dolog pontosabban meghatározni; továbbá egy 

állcsonttöredék, mely hamuval és faszéndarabkákkal együtt szilárdén ül a kőzet¬ 

ben ; ezenkívül bordák és csöves csontok maradékai. — Hogy vájjon itt diluviális 

emlősmaradékokkal vagy ifjabb csontokkal van-e dolgunk, azt egyelőre nem lehet 

biztosan eldönteni. Erre nézve pontosabb és zavartalan kutatásokat kellene vé¬ 

gezni, a mi azonban most még lehetetlen. A barátok e csontokat szigorúan őrzik 

s a további vizsgálatokat csakis az ő tudtokon kívül lehetne megejteni. 

4. Dr. Staub Móricz : Harmadkori növények a Felek lieyy rétegeiből. A Ko¬ 

lozsvár melletti feleki hegy márgapalájában a következő növénymaradványok for¬ 

dulnak elő : Confervites sp., Cystoseira Partschii, (Sterbg.), Pinus hepios, (Ung.), Se- 

quoia Sternbergii, (Goepp.), Phragmites oeningensis, Ál. Br., Cyperites smaniís^HEEE.), 

Typha latissima, Al. Br., Engelhardtia Brongniarti, Sáp. és Phyllites, sp. Egy 

növénymaradmánynak hitt darabon sikerül az előadónak a véső segítségével a 

Bibio Kochii,n. sp. rovart is fölfedezni. A fossiliákat tartalmazó márgapala-rétegek 

közvetlenül azon rétegeken települnek, melyekben a Kolozsvár vidékén ismeretes 

homokkőgömbök fordulnak elő és melyek a csekély zárványok után Ítélve, az 

az aquitániai emelethez tartoznak. Hogy ez a márgapala is ide számítandó-e, erre 

semmi alapos bizonyítékunk nincs, mivel homokkőgömbök Erdélyben a magasabb 

emeletű homokos rétegekben is igen gyakoriak; legközelebb ide a Costa cél maré 

nevű meredek hegyoldal tetején az alsó mediterrán emeletű kórodi rétegek van¬ 

nak feltárva kétségtelen puhánykövületekkel és azonnal alattuk itt is a Cyrena 

semistriata-tartalmú homokkövek jönnek. A Bibio Kochii-1, e rovart jellemző sa¬ 

játságainál fogva, el kellett különíteni a hozzá közel álló Bibio morio-tói. A Bibio- 

fajok legnagyobb számmal a radoboji és az oeningeni rétegekben találtattak. 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 14 
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A 9 növénymaradvány közűi csak 7 volt fajilag meghatározható. Ezek kö¬ 

zött a Cystoseria Partschii, (Stebnbg.), melyhez az előadó a C. Hellii, ÜNG.-t is 

hozzácsatolta, a legtöbb maradványt szolgáltatta. Eddig ez a növény csak a szár- 

mátbeli rétegekből volt ismeretes, csak a C. Hellii nevű alak találtatott Eadoboj 

mellett. Cyperites senarius, Heer. eddig csak Oeningen mellett találtatott. Á többi 

növények mind már régibb korszakokban léptek föl és az egész harmadkorban 

nagyon el voltak terjedve. Mindazonáltal tekintve azt, hogy a fajilag jól meg¬ 

határozható 7 növény közül 6 az első, ugyanannyi a második mediterránbeli réte¬ 

gekből ismeretes (nevezetesen 5 az oeningeni flórához tartozik), a települési viszo¬ 

nyokból Ítélve azonban az első mediterránnál magasabb színtájba nem sorozhatok, 

a valószínűség a mellett szól, hogy a feleki növény-, hal- és rovarmaradványokat 

tartalmazó márgapala az első mediterrán emelethez számítandó. 

IV. SZAKÜLÉS 1883 ÁPRILIS 4-ÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

1. Dr. Krenner József Sándor három ásványtani közleményt adott elő, 

bemutatva egyszersmind az előadás tárgyát képező eredeti példányokat. Közle¬ 

ményei a következők voltak: 

a) Emplectit Rézbányáról. Előadó a nemzeti múzeumban levő, Peters által 

Bismuthin-nak meghatározott érczet, mely a levegőn idővel sárgás színűvé válik, 

tüzetesebben megvizsgálta és azt találta, hogy az érez rezet is tartalmaz. Loczka 

József elemzése alapján kiderült, hogy ez a réz-bismuth-sulphid nem egyéb, mint a 

ritka Emplectit. 

bj Realyar és Auripigment Boszniából. Fauser Antal gyógyszerész a nemzeti 

múzeumot két ásvány-példánynyal ajándékozta meg, a melyeket Braun állam¬ 

tanácsostól kapott. Az egyiken alakra és nagyságra nézve a tajovai lelettel meg¬ 

egyező, főleg Auripigment kristályok ülnek, kissé eltorzult alakokban, míg a 

másikra gyönyörű Bealgar kristályok vannak rátelepedve. Ez utóbbiak oszloposak 

a főtengely irányában s a Miller fölállítása szerint a következő alakok mutatkoz¬ 

nak rajtuk: 100, 010, 001, 210, 430, 110, 012, 011,032, 201, 101, 212, 111,434, 

Í21, 010, 120, 250, 212. 

Ezen 19 alak közül három e boszniai Realgaroknak sajátja. Ez a két arzén- 

sulphid kvarcz társaságában fordul elő, elmállott agyagcsillámpalán. Lelőhelye 

Kresevo. 

c) Schweitzerit Dognácslcáról. A svájezi Zermattról származó Schweitzerit 

ásványhoz hasonló szerpentinfaj fordul elő Dognácskán az Arcliangel bányában. 

Loczka József ezt az ásványt chemiailag elemezte. Az elemzés eredményeit az 

előadó szintén bemutatta. 

2. Roth Lajos : Otocsácz és Eszék hydroyraphiai viszonyairól. A nevezett két 

helyen állomásozó katonaság közt váltóláz és typus uralkodván, a katonai orvosok 

e betegségek okát az ivóvíz rossz minőségében keresték, mi a bécsi katonai egész¬ 

ségügyi bizottság megvizsgálásából s e vizsgálás nyomán adott véleményéből tel¬ 

jesen be is bizonyult. A közös hadügyminisztérium ennek következtében tájéko- 
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zásúl a m. kir. földtani intézettől kérvén Otocsácz és Eszék környéke földtani 

viszonyaira nézve véleményt, annak megadása az intézeti igazgatóság részéről 

előadóra bízatott, ki is e megbízásnak, — minthogy az országos magyar földtani 

intézet részletes földtani fölvételei a Dunán túl délre eddig csakis a Dráváig ter¬ 

jedtek — az irodalomból összeszedett adatok nyomán megfelelt. 

Előadó először a borvát Karstban fekvő Otocsácz-lielység földtani viszonyait 

tárgyalva, több példában illusztrálja, hogy hogyan képzelhető e vidéken a föld¬ 

alatti víz közlekedése s annak befolyása a kutak vizére, és azon végeredményre 

jut, hogy Otocsáczra nézve alig lesz más valami ajánlható, mint a Gacska folyó 

átszűrt vizének ivása. 

Eszék környéke földtani viszonyainak tárgyalására térve át, az e várostól 

É-ra Baranyamegyében fekvő vidéket a kir. földtani intézet felvételei, a Dráván 

túl fekvőt pedig szintén csupán irodalmi adatok alapján tárgyalja, a végeredmény, 

melyre előadó jut, annyiban kedvezőbb, mint Otocsácznál, amennyiben a geoló¬ 

giai viszonyokból kimutatja, hogy Eszéknél artézi kút fúrása lehetséges, mely 

kétségkívül jó minőségű vizet is fog szolgáltatni. 

3. Kalecsinszky Sándor : Az Alsó-Tátrafüreden nagy kiterjedésben előforduló¬ 

lápföldről szólott, a melyet már ez évben a külföldiekhez hasonlóan, az úgyneve¬ 

zett moorfiirdönek fognak felhasználni s ez által gazdagabb lesz, a már most is 

igen kedvelt és kies vidéki! Tátrafüred. Felemlíti, hogy e lápföldben egészen ép és 

kemény íatörzseket találhatni és hogy eredetét az ott lakók egy nagy árvíznek 

tulajdonítják, a midőn egyúttal a Tar patak (Kolbacli) iránya is megváltozott. 

Ezután áttér előadó a lápföld mennyiségi elemzésére, kimutatva, hogyjelen- 

tékeny hunus-savat s egyéb szerves savakat, minő krensao (Quellsáure) apokrensav 

(Quellsatzsáure), vízben oldható Vas, Calcium, Magnesium, Alumínium, Nátrium 

8 Kaluim sókat, kovasavat tartalmaz. Ezeken kívül viaszkot, gyantát, humus-savat, 

sósavban oldható, szervetlen anyagot, a mely sok vasat tartalmaz, végül növényi 

rostokat és homokot. — Ezen mennyiségi elemzésből azt következteti, hogy gyó¬ 

gyászati szempontból valószínűleg igen hathatós gyógyhelye lesz Magyarországnak. 

V. SZAKÜLÉS 1883. MÁJUS 2-ÁN. 

Elnök: Zsigmondy Vilmos. 

1. Lóczy Lajos a keleti, Himalájába tett kirándulásáról szól, melyet gróf 

Széchenyi Béla expedicziójában 1878 februárjában Dardzsilingből a független 

Szikkim-en át, egész Tibet határáig kiterjesztett. 

Miután leírja 25 napig tartó útjának menetét, a Terai-on és a Himaláján 

gyűjtött geológiai tapasztalatait ecseteli röviden. 

A Terai, mely a malária láz-miatt oly veszélyes az emberre, nem egyéb 

mint a Himalája lábától a bengáli síkságra lenyúló törmeléklejtő ; melyen a pata¬ 

kok folyton változtatják folyásukat, a vizet átbocsátó és vízzel telített talaj majd 

nagyon száraz, majd felette nedves, erdők nincsenek rajta és a múló sás és nád 

növényzetnek évenként rothadásba menő anyaga szüli a veszélyes miazmát. 

A Terai dzungle kietlen téli képe után annál fölségesebb a Himalája, mely sehol 

14* 
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sem emelkedik ki oly hirtelen az indiai alföldből, mint Szikkimben. Az indiai 

Musszon-vidék növényzete itt leggazdagabb: a föld legmagasabb kiemelkedései 

sehol sem érhetők el oly könnyűszerrel, mint Dardzsiling vidékéről. A glecserek 

egykori nagyobb kiterjedésének biztos felismerése 3000 méternyi magasságban volt 

még a kirándulás eredménye. Még fontosabb azonban a hegyszerkezetre vonatkozó 

észlelés. 

Az indiai geologok mLower Himalaya* (Alsó-Himalája) névvel különítik el 

a Himalája küLő déli lánczait a Central Himalájától, melyet a föld legmagasabb 

kiemelkedései alkotnak; az Alsó-Himalája előtt még a Sub-Himalája harmadkori 

rétegekből álló halmai kísérik a Gangesz lapályát. Szikkimben ezen elkülönítést 

nagyon bajos keresztül vinni: a harmadkori előhegység itt egészen hiányzik, a 

• Lower Himalaya» geológiai öve pedig a főgerinczével elválaszthatlanúl függ össze. 

Mindazonáltal itt is, miként a Himalája külső lánczának nyugati végén Szimlánál 

a telepedési viszonyok hasonlók. Mindkét helyen agyagpalák, agyagcsillámpalák, 

csillám- és ampliibólpalákból stb. álló képződmények gneisz által födetnek és 

együtt meredek dőlésben éjszakfelé hajlanak. Látszólag a homokos és agyagos üle¬ 

dékes rétegek régieb* ek a rajtok nyugvó metamorf paláknál és gneisznál. A Hima¬ 

lája indiai lejtőjének ezen problematikus szerkezete még nincs megfejtve. Med- 

licott azt véli, hogv a Central gneisz felemelkedése után az erózió mély völgyeket 

vájt az általa képzett hegységbe, mely később alámerülve, azon paleozoi rétegek, 

melyek a Himalája déli lejtőjén előfordúlnak, a völgyöblökben lerakodtak; későbbi 

összegyűrődés következtében azután a gneiszrétegek helyenként áthajló helyzet¬ 

ben vannak és csak látszólag fedik a náláuál fiatalabb rétegeket. Mallet, ki 

1874-ben az angol Szikkim geológiai felvételét foganatosította és itt a paleozoi 

rétegsort gneisz által nagy területen fedve találta, azon nézetét fejezte ki, hogy a 

Dardzsilingi gneisz ifjabb a felső karbon vagy permi képződményeknél, melynek 

jelenléte fosszil növények által konstatáltatott; az ő felfogása szerint tehát itt az 

alul rendes képű szedimentek a másodkor elején alakultak át a föld legrégibb üle¬ 

dékeit jellemző kristályos kőzetbe, a gneiszba. 

Más geologok és nevezetesen dr. Griesbach, a földkéreg egy nagy ráncz- 

vetésének tulajdonítják azt, hogy a Himalája déli lejtőjén a régi gneisz telepek a 

nálánál fiatalabb üledékek tetejébe kerültek. Lóczy ezen utóbbi nézethez csatla¬ 

kozik és az Alpesekben gyűjtött tapasztalatok alapján, annál valószínűbben véli 

kimutathatni a szikkimi esetre vonatkozólag egy óriási földredő létezését, melyben 

a gneisz 25 kilométernyi szélességben fiatalabb rétegeket takar: mivel MALLET-nek 

egynémely észlelését és föltevését, melyekre e geológus a triaszkorú gneisz meta¬ 

morfózis elméletét alapította, téveseknek ismerte fel. 

Dr. Staub Móricz értekezik a Pinus palaeostrobus, Ettgsh. nevű fosszil 

fenyőfáról, melyről a phytopalaeontologiai irodalomban hazánkra nézve még nem 

tétetett említés. A bemutatott példányok egyikét Roth Lajos főgeologus Krassó- 

Szörénymegye mediterrán rétegeiben ; a másodikat dr. Schafarzik Ferencz geolo- 

gus a budapesti nummulitmészben találta. 
Különösen ez utóbbi példány engedi meg az élő Pinus Strobus, L. nevű fajjal 

való összehasonlítást. A m. kir. földtani intézet gyűjteményében megtalálta az 

előadó a fosszil faj leveleit is Stur D. meghatározása szerint. Ezek a leletek nagyon 

tágítják a faj vertikális és horizontális elterjedését. Ugyanis eddig a liguriai emelet 
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rétegei voltak azok, melyekben legelső fellépését megállapították; a budapesti 

lelet azonban azt mutatja, hogy a ligurien-t megelőző bartonienben is tenyészett e 

fa Európa földjén. A fosszil faj élő utóda az észak-amerikai Pinus Strubus-bán 

ismerhető föl. 

III. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 FEBRUÁR 7-ÉN 

Elnök : Dr. Szabó .József. 

Elnök jelenti, hogy a közgyűlés által kinevezett küldöttség január 28-ikán 

tisztelgett Reitz Frigyes miniszteri tanácsos úrnál, társulatunk tiszteletbeli 

elnökénél, a ki a közgyűlés választását örömmel és köszönettel vette tudomásul s 

megígérte, hogy a jövendőben sem fog megszűnni a társulat érdekeit tőle telhe- 

tőleg előmozdítani. 

A titkár bejelenti az új tagokul ajánlottakat, a kik, névszerint 

Bíró Lajos, kerületi phylloxera-biztos Tasnádon ; ajánlja Dr. Staub M. 

Kohaut Rezső, egyetemi tanársegéd Budapesten ; ajánlja dr. Schafarzik F. 

Szádeczky Gyula, v. tanárjelölt Budapesten ; aj. Dr. Schafarzik F. 

Zsigmondy Árpád, bányatiszt Resitzabányán ; aj. Zsigjiondy Vilmos. 

Mindannyian egyhangúlag megválasztattak. 

Ezek után a választmány több folyó ügyet intézett el. 

IV. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 MÁRCZIUS 7-ÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

A titkár jelenti, hogy a Földtani Intézettel kötendő szövetség ügye végleges 

stádiumba lépett és felolvassa a Földtani Intézet igazgatóságának átiratát, a mely¬ 

ben arról értesíti a titkári hivatalt, hogy a nagym. földmivelés-, ipar- és kereske¬ 

delemügyi minisztérium az elébe terjesztett föltételek némi módosítása mellett 

társulatunk számára háromszáz (300) frt segélyt engedélyezett s az összeget egy¬ 

idejűleg utalványozta is. — A választmány e kedvező eredményt örömmel veszi 

tudomásúl s a minisztérium által bekivánt, a kölcsönös jogokat és kötelezettsége¬ 

ket magában foglaló okirat elkészítésével a titkárt bízza meg. 

A titkár elszomorodással jelenti, hogy báró Podmaniczky János, társulatunk 

egyik legrégibb (1851 óta) alapító tagja a múlt hónapban 102 éves korában el- 

liúnyt Csaba-Keresztúron. — Szomorú tudomásúl szolgál. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy új tagokúi négyen ajánltatnak megválasztásra. 

Bornschegg Iyeresztély, a Victoria bányarészvénytársulat bányaigazgatója 

Várallján, Baranyamegyében ; ajánlja dr. Staub Móritz. Továbbá : Dologh János 

kir. bányatanácsos, Joós Lajos, k. bányagyakornok és Martiny István, k. bánya¬ 

tiszt Selmeczbányán, mind a hárman a selmeczi fiókegyesület ajánlatára. 

A titkár bemutatja az ajándékúl beérkezett könyveket, a melyek köszönet¬ 

tel fogadtatnak. 
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Elnök azt a kérdést intézi Böckh igazgató úrhoz, vájjon Primics György- 

nek az iménti szakülésen bemutatott értekezése nem jelenhetnék-e meg a Föld¬ 

tani Intézet Évkönyvében ? — Bückh igazgató úr szívesen fogadja az ajánlatot 

s ennélfogva az Értekezés hozzá fog áttétetni kiadás végett. 

Erre a választmány több folyó ügyet intézett el, a melyek után 

Lóczy Lajos felolvassa báró Richthofen magánlevelének egy részét, a 

melyben köszönetét fejezi ki tiszteleti taggá való megválasztatásáért s kellemesen 

emlékezik vissza magyarországi tartózkodására és tanulmányaira. 

Staub és Pethö jelentik, hogy ők szintén kaptak privát-levelet báró 

Ettingshausen és illetőleg Zittel tanár uraktól, a melyben örömüket fejezik ki 

a kitüntetésért. 

v. rendkívüli választmányi ülés 1883 márczius 20-án. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

Elnök az ülést megnyitva, előterjeszti, hogy e rendkívüli választmányi ülés 

főtárgya egy tag kiküldése az 1885-ben Budapesten tartandó átalános kiállítás 

országos bizottságába. 

A titkár felolvassa gróf Széchenyi Pál földmívelés-, ipar- és kereskedelem¬ 

ügyi miniszter átiratát, melyben a társulatot egy bizottsági tag kiküldésére fel¬ 

szólítja s ezzel kapcsolatban felolvassa egyszersmind a kiállítás országos bizottsá¬ 

gának szervezési szabályzatát. 

A kiküldendő tag személyére nézve hosszabb eszmecsere fejlődött, melynek 

bevégződtével az elnök titkos szavazást rendelt el. Ennek eredménye az volt, 

hogy az országos bizottság tagjává szótöbbséggel Gesell Sándor bányatanácsos 

és kir. bánya-főgeologus választatott meg. 

A titkár jelenti, hogy a pesti hazai első takarékpénztár-egyesület legutóbbi köz¬ 

gyűlésén a társulat részére 50 irtot utalványozott. — Köszönettel vétetik s a taka¬ 

rékpénztár igazgatóságával a társulat köszöneté átiratban fog közöltetni. 

Báró Splény Béla választmányi tag jelenti, hogy okányi Szlávy József 

koronaőr ő nagyméltósága 200 írttal a társulat alapító tagjai sorába óhajt lépni. 

Szlávy József úr ő excellentiája az alapszabályok értelmében a társulat pártoló 

tagjává egyhangúlag megválasztatott s részére a szabályszerű oklevél kiadása el¬ 

rendeltetett. 

VI. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 ÁPRILIS 7-ÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

A titkár felolvassa azon átirat fogalmazványát, mely a társulat s a földtani 

intézet kölcsönös jogait és kötelezettségeit foglalja össze a legközelebb megkötött 

szövetség tárgyában. — Egyhangúlag elfogadtatott. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy Semsey Andor, Zittel Károly és báró 

Ettingshausen Konstantin tiszteleti tagok az elnökhöz intézett levelekben fejezik 
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ki köszönetüket megválasztatásukért és hogy b. Ettingshausen nehány művének 

különlenyomatát is megküldte a társulat könyvtárának. — A levelek felolvastat¬ 

nak s köztetszéssel vétetnek tudomásul. 

Bernáth József r. tag a választmányhoz levelet intézett, melyben a ma¬ 

gyarországi természetes ásványvizek ügyét ajánlja a választmány pártfogásába 

azzal a kérelemmel, hogy szíveskednék e fontos czikknek az 18S5-ik évi átalános 

kiállításon leendő méltó bemutatásáról gondoskodni. — A választmány az eszmét 

helyesnek és üdvösnek tartja, de a kivitelre nézve Bernáth úrtól positiv javaslatot 

kér, egyébiránt Gesell bányatanácsos urat, mint a társulat küldöttét az országos 

bizottságba, figyelmeztetni fogja az ügyre. 

Zsigmondy alelnök kétli, hogy az ásványvizek a földtani és bányászati cso¬ 

portba fognak e soroztatni s nem a chemiaiba-e, mint Párisban a legutóbbi kiál¬ 

lításon. (A mint azóta értesültünk, az országos bizottság a természetes és mester¬ 

séges ásványvizeket a közegészségügyi csoportba osztotta be. — Szerk.) 

A titkár bemutatja a selmeczbányai fiókegyesület Közgyűlésének jegyző¬ 

könyvét, a mely szerint az 1883 január 24-én tartott Közgyűlésen Platzer 

Eerencz a különös érczelőfordulásokról tartott előadást. Az ezután következő 

tisztújítás alkalmával elnökké Péch Antal, titkárrá Cseh Lajos ismét megválasz¬ 

tattak. — Tudomásúl szolgál. 

Új tagúi ajánltatik a miskolczi polgári iskola, ajánlja a titkár. Egyhangúlag 

megválasztatott. 

A magyar királyi földtani intézet könyv- és térképt rának használati 
szabályzata. 

1. §. Az intézeti könyv- és térképtár első sorban az intézet tagjainak van 

hivatva szolgálni. A belszemélyzeten kívül azonban a «Magyarhoni földtani tár¬ 

sulat# tagjainak, valamint egyéb, a földtannal foglalkozó szakemberek- vagy tu¬ 

dománykedvelőknek e tárak használata szintén megengedtetik. 

2. §. Úgy az intézeti tagok, mint más budapesti lakosok által, kik az inté¬ 

zetnek nem tagjai, bármely munka vagy térkép házi vagy házon kívüli használatra 

is kikölcsönözhető. Kivételt szenvednek egyes nagyobb értékű és ritkább könyvek 

és térképek, melyek az intézeten kívül leendő használatra rendszerint ki nem 

adatnak és csak kivételes tudományos munkálkodásra s a m. kir. földtani intézet 

igazgatóságának külön engedélye mellett adhatók ki. 

Kötetlen egyes munkák, kötetlen folyóiratok, valamint szótárak és fölliu- 

zatlan térképek liázonkívül egyáltalában ki nem adhatók. 

3. §. Rövid idei használat czéljából kivett művek a könyvtári helyiség köze¬ 

lében kijelölendő olvasó helyen betekinthetők, mely esetben az intézethez nem 

tartozó egyéneknek valamely munka átnézése közben a tenta használata vagy az 

átrajzolás meg nem engedtetik. 

A. §. Az intézet tagjainak, belmunkatársainak, valamint a magyarhoni föld- 
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tani társulat tisztviselői- és bizottsági tagjainak minden a 2. §. szerint kiadható 

munka egyszerűen térítvény mellett adatik ki. 

5. §. A magyarhoni földtani társulat helybeli tagjai az intézeti tárakból 

kölcsönkép műveket (2. §.) csak a földtani társulat valamely tisztviselőjének vagy 

bizottsági tagjának jótállása mellett nyerhetnek. Más egyéneknek könyv- és tér¬ 

képtári munkák csupán az illető mű értékének megfelelő biztosíték letétele mel¬ 

let adathatnak ki. 

A vidékre való kölcsönzés csak egyes kivételes esetekben az igazgatóság 

által engedélyezhető, ez utóbinak fentartatván minden ily esetben az illető tárgy 

biztosítására szolgáló föltételeket megállapítani. 

6. §. Az intézeti tagoknak és belmunkatársaknak helybeli használatára ki¬ 

kölcsönzött kötetek száma a 30-at, mások által kivetteké pedig az 5-öt meg nem 

haladhatja. 

Térképek csak csekély (4—5) számban adatnak ki. 

7. §. Minden kivenni szándékolt munkáról külön térítvény állítandó ki, s 

az e czélra nyomatott minták rovatai pontosan kitöltendők. 

A térítvény aláírásával az illető magát az intézet által szabadon választandó 

biróság sommás eljárásának aláveti. 

8. §. Mindaddig, mig valamely térítvény a könyvtárban van, a kiállító, ille¬ 

tőleg jótálló olykép felelős a rajta megnevezett műért, hogy annak elvesztése ese¬ 

tén kötelezi magát azt az intézet számára saját költségén újból megszerezni, vagy 

esetleg a kárösszeget lefizetni. 

9. §. Intézeti tagok- és beldolgozótársakra nézve minden mű kikölcsönzése- 

4 (négy) hétre szól, melynek letelte után az illető munka használati joga arra 

száll át, ki magát azon műre időközben előjegyezte. Előjegyzés hiányában a kér¬ 

déses munka továbbra is megtartható. 

Egyéb kölcsönvevők kötelesek a kivett könyveket 4 (négy) hét, térképet 

ellenben 8 (nyolcz) nap leforgása alatt beszolgáltatni. 

10. §. Az összes kikölcsönzött munkák az általános átvizsgálás megejthetése 

végett június hó 1-éig okvetlenül beszolgáltatandók. Egyébiránt megjegyzendő, 

miszerint a könyvtárnok által átvizsgálás czéljából, vagy bármi más, intézeti ér¬ 

dekből folyó okból bármikor bekért művek a felszólítás vétele után azonnal be- 

szállí tandók. 

11. §. Ha helybeli kölcsönvevő valamely tárgyat a megszabott határidőre be 

nem szolgáltat, akkor írásban megintetik, mely intés vétele után köteles egyúttal 

20 krt szolgadíjul lefizetni. Ha pedig e megintés daczára a kérdéses művet 3 (há¬ 

rom) nap alatt be nem küldi, akkor az saját költségére elhozatik, mi mellett az 

illető ismét 20 kr. szolgadíj fizetésére van kötelezve ; a mű át nem adása esetén 

az elveszettnek tekintetik s a 8. §. illetőleg a 12. §. határozatai alkalmaz¬ 

tatnak. 

A vidéken lakó kölcsönvevő, a ki a kölcsöntárgyakra előirt határidőt be 

nem tartja- szintén megintetik s ezért 20 krt köteles fizetni ; ha pedig ennek 

daczára a kölcsönvett művet 8 (nyolcz) nap alatt be nem küldi, a posta és levelezési 

díjak fejében járó 1 frt lefizetésének kötelezettsége mellett még egyszer felszólít- 

tatik, de ha második felszólítástól számítandó 8 (nyolcz) nap alatt a kérdéses mű 

a földtani intézethez be nem érkezik, az elveszettnek tekintetik, s így ez eset- 
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ben is a 8. és 12. §§. értelmében járatik el, illetőleg az elveszettnek tekintett mű 

egyenesen a lefizetett biztosítékból téríttetik meg. 

12. §. A kölcsönvevő a felszólítástól számított 2 hét, az esetleges jótálló 

pedig 2 hó alatt tartozik a térít vény aláirásával járó fizetési kötelezettségének 

eleget tenni, mely határidő lejárta után a kérdéses összeg bírói utón hajtandó be. 

13. §. Ha több kötetből álló egyes művek s folyóiratok, vagy több darab¬ 

ból álló térképek egyes részei elvesztetnének vagy megcsonkíttatnának s ezen ré¬ 

szek külön megszerezhetők nem volnának, az illető köteles az egész munka, folyó¬ 

irat vagy térkép megvétele vagy azok árának letétele által kárpótolni az intézetet. 

Ily esetekben a hézagos vagy megcsonkított munka természetesen a megtérítő 

tulajdonába megy át. 

14. §. Oly egyének, a kikért a jótálló volt kénytelen valami hátrányt szen¬ 

vedni, vagy kiktől valamely műnek értékét bírói utón kellett behajtani, a könyv¬ 

tár használatától egyszer s mindenkorra eltiltatnak. 

15. §. Az egyes munkáknak esetleg vidékre való kiküldése, valamint a 

visszaküldés is, a kölcsönző terhére és felelősségére történik. 

16. §. A könyv- és térképtár június 1-étől augusztus 1-éig zárva van. 

17. §. Kikölcsönzések az intézet tagjai vagy belmunkatársai által — vasár- 

és ünnepnapoknak kivételével —- naponként d. e. 9—2 óra közt, bárki más által 

csupán 12 — 1 óra közt a könyvtárnok vagy helyettesének közvetítése mellett 

történhetnek. 

Kelt Budapesten, 1883. február 26-án, a m. kir. földtani intézetnek 1882. 

évi deczember 11., 13., 15., és 30-án tartott értekezletéből. 

(P. H.) A m. k. földtani intézet igazgatósága: 

Böckh .János s. k. 
9777. sz. 

Jelen szabályzatot ezennel jóváhagyom. 
Budapest, 1883. márczius 7-én. 

(P. H.) A miniszter helyett: 

Matlekovics s. k. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A földtani intézetből. Kinevezések. A földmivelés-, ipar- és keres¬ 
kedelemügyi miniszter a m. k. földtani intézethez Gesell Sándor bánya- 

tanácsost és m. kir. bánya-geologust bánya-főgeologussá, telegdi Roth 

Lajos osztálygeologust főgeologussá, Lóczy Lajos m. nemzeti múzeumi 

segédőrt osztály geológussá nevezte ki. 

Geológiai fölvételek Magyarországon 1883 nyarán. A m. kir. 

Földtani Intézet tisztviselői az idei felvételi időszak alatt, junius-—szep¬ 

tember hónapok folytán, a múlt évi munkálatokat folytatva* ismét a Ma- 

* L. a fölvételi jelentéseket a Közlönynek ezidei füzeteiben. 
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gyár erdélyi határhegységben és illetőleg ennek kiegészítő deli részeben a 

Bánsági hegységben foglalkoznak. Némi kivétel csak anyiban fordul elő, 

hogy az intézet két tagja, mielőtt a tavalyi terület folytatásához hozzáfogna, 

Esztergom (dr. Schafarzik) és Piszke vidékén (dr. Hofmann) az eddig még 

részletesen föl nem vett pontokat fogja feldolgozni és térképezni, úgy hogy 

az idén azok a kicsiny hiányok, a melyek egyrészről Stürzenbaum József 

komáromi és Hantken Miksa esztergomi föltételei között, másrészt a Hant¬ 

ken és dr. Koch Antal által felvett területek közt maradtak, véglegesen ki 

fognak egészíttetni. Ezzel Magyarország dunántúli részének geológiai rész¬ 

letes fölvétele és térképezése teljesen be lesz fejezve. 

Az országos fölvételek gelogusai az idén is két osztályba vannak cso¬ 

portosítva. 

Ez első vagyis az északi osztály tagjai dr. Hofmann Károly főgeolog, 

egyszersmind osztályvezető, Matyasovszky Jakab és Lóczy Lajos osztálv- 

geologok, dr. Pét hő Gyula segédgeolog s dr. Koch Antal kolozsvári egye¬ 

temi tanár mint külön megbízott. — Dr. Hofmann Károly az esztergom- 

vidéki (Esztergom es Komárom megye területére terjedő) felvételek bevégzése 

után Szatlimár és Szolnok-Doboka megye határos részein folytatja fölvételeit 

s hozzácsatlakozik mint közreműködő dr. Pethő Gyula. — Matyasovszky Ja¬ 

kab főleg a Rézhegység térképezésével fog foglalkozni Biharmegye terüle¬ 

tén. — Lóczy Lajos a Maros jobb partján, kissé a balpartra és átcsapva 

Arad, Temes és kis részben még Krassó-Szörény megye területén végzi a 

fölvételt es térképezést. -— Dr. Koch Antal tavalyi fölvételeivel szoros kap¬ 

csolatban a Kolozsvárnak tágabb értelemben környékét képező keleti sze¬ 

gélyhegységben s részben északfelé csapva folytatja fölvételeit Kolozs- és 

esetleg Torda-Aranyos megye területén. 

A második vagyis a déli osztály tagjai telegdi Roth Lajos, fögeologus 

egyszersmind osztályvezető, továbbá Halaváts Gyula és dr. Schafarzik 

Ferencz segódgeologok, a kikkel részben még Bőckh János igazgató is 

közre fog működni. — Roth Lajos a tavalyi területet folytatásában Pon- 

gászka és Berzava völgyekig fog előnyomulni Krassó-Szörény megyében. 

Halaváts Gyula előbb a tavaly megkezdett verseczi lap fölvételét fejezi 

be. azután tovább hatol észak felé, valamint keletfelé, a mesozoi lerakodá¬ 

sokig terjedő részbe, egészben véve Torontál-, Temes- és Krassó-Szörény 

megye területén. — Dr. Schafarzik Ferencz az esztergomvidéki részlet 

fölvétele után a Krassó-Szörénymegyei fölvételekhez csatlakozik s Mehádia 

vidékét fogja felvenni és térképezni. 

Bökh János igazgató fel fogja keresni a működő osztályokat, íigve- 

lemrnel kisérni munkálataik folyamát s tájékozódást szerez az illető terüle¬ 

tek alkotásáról, de ezen kívül még folytatni fogja tavalyi fölvételeit is 

Krassó-Szörény megye területén. 

Árégre Gezell Sándor, bánya-főgeolognak, a ki az idén neveztetett 
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ki az intézethez, ez alkalommal a többiekétől egeszen elütő feladat jut. Gezell 

ugyanis régebben, midőn még a bányászat keretében szerepelt, megkez¬ 

dette Selmecz bányászati viszonyainak tanulmányozását és illetőleg egy 

nagy méretű, a bányászat igényeit minden tekintetben kielégítő térkép 

elkészítését s munkájával már tetemesen előre is haladt. Az idén tehát ezt 

fogja még folytatni és be is fejezni, Hontmegye területén. 

Minthogy társulatunknak a Földtani Intézettel kötött szövetsége a 

jövő évben is fenn fog állani, de sőt a kilátások szerint még az eddigi¬ 

nél is szorosabbnak Ígérkezik, bizton reméljük, hogy az idei fölvételekről 

szóló jelentések ismét a Földtani Közlöny-ben fognak megjelenhetni és 

pedig, ha a viszonyok kedvezők lesznek, alkalmasint korábban mint az 

ideiek, talán egyszerre, megszakítás nélkül, már február-márczius folyamán. 

A SOMOSKŐI BAZALTKÚP PUSZTULÁSA. 

Nyílt levél a «Földtani Közlöny# szerkesztőségéhez. 

Tisztelt szerkesztőség ! 1879 szeptember 1-jén a magyar orvosok és 

természetvizsgálók budapesti nagygyűlésének egyik szakosztályában egy 

indítványt terjesztettem be, a somoshői bazaltkúp gondozása és fentartása 

ügyében, melyet mind a szakosztály, mind a nagygyűlés elfogadott és a 

központi választmányt megbízta a szükséges lépések megtételevei. 

Indítványom főrésze így hangzott: «Folyó óv junius havában Scha- 

farzik Ferencz tagtárs úrral Salgó-Tarján vidékét geológiai tanulmányozás 

czéljából lehető nagy kiterjedésben bejártuk, átkutattuk. Ezen alkalommal 

megnéztük a somos-újfalusi vasúti állomástól mintegy félórányira fekvő, 

tűrhető kocsiúton elérhető somoskői bazalt-hegyet, helyesebben kúpot, 

melynek tetején kizárólag bazalt-oszlopokból emelt szép lovagvár romjai 

emelkednek. 

Az önállóan kiemelkedő, süvegalakú hegy EKK-i oldalán, közvetetlen 

a várromok alatt, bazalt-tufa és bazalt-breccia által kerítve, egy nagyszerű, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 szögletű, szabályos oszlopokból álló, vékonyabb végeikkel 

kupolaszerűig összehajtó, tömör, sötétszürke bazalt, mintegy megkövesült 

vízesés, gyönyörű képét nyújt. Az oszlopkúp alatt meredek kőtenger vonúl 

le a völgy talpáig. 

Az oszlopok szabályosságukra, anyagukra és feltűnően szép alaku¬ 

lásukra nézve a világ bármely ez ideig ismert ilynemű képződményével is 

kiállják a versenyt. 

Ezeket a bazalt-oszlopokat nagy mérvben tördelik s használják út- 

kavicsolásra és egyebekre. Daczára annak, hogy ily czélokra eléggé alkal¬ 

mas kőanyag bőven található a közelben. 
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Ily pusztítás mellett a bazaltkúp legszebb része rövid idő alatt el 

fog tűnni. 

A tisztelt szakosztályhoz intézett jelen indítványom és kérésem oda 

terjed, kegyeskednek, tekintetbe véve, miszerint mind az állam, mind 

magánsegélyezés útján, egyoldalulag csakis a műemlékek érdekében tör¬ 

ténik valami, míg a természet remekei a legkisebb figyelemben sem része¬ 

sülnek. Tekintetbe véve továbbá, hogy a fent említett bazaltkúp, mint a 

vulkáni bazalt-kitörések legszebb emléke nemcsak a geológus, hanem — 

a rajta levő sajátszerű bazaltoszlop-várrom miatt — a nagy közönség és 

az archeológus kiváló figyelmét és érdeklődését is nagy mérvben kiér¬ 

demli: jelen indítványomat a a nagygyűlés elé szívesen felterjeszteni, hogy 

ez magáévá tévén az ügyet, a természeti remekek megóvása és gondozása 

érdekében, első sorban általánosságban az államot s a netaláni magán¬ 

birtokosokat, másrészt a szóban forgó esetben a bazaltkúp ügyét illetőleg 

az ottani közbirtokosságot, névszerint N. N.-t ügyiratilag megkérni és fel¬ 

szólítani még e gyűlési idény alatt kegyeskednék stb.» 

A központi választmány intézkedéséről ez ideig nincsen tudomásom. 

Azóta évek múltak el. A somoskői bazaltkúp oszlopai sűrűn vándo¬ 

rolnak ki kavics gyanánt az országúira. A természet e ritka remeke ma¬ 

holnap országúti por és sár leszen! S miért ne ? Csak ilyképen hozhat 

hasznot a konyhára. Mai napság pedig ez nálunk a fődolog. 

1879-ki indítványom támogatására dr. Szabó József egyetemi tanár 

jóakarókig felemlítő az Egyesült-Államok nemzeti parkjának szigorú védel- 

mezését s állami gondozását. 

A rideg, számító és kedélytelennek híresztelt amerikai, törvényhozá- 

silag első védője a természet remekeinek, azon remekeknek, melyeknek 

helyreállítása, újjáteremtése hatalmunk körén túl esik. Egy pusztuló vár¬ 

rom vagy más műemlék újjáalkotása néha a hozzáértő építész ügyességéhez 

és a költségek kiteremtéséhez fűződik; de minő emberi hatalom emel 

sziklákat s teremt egyszerre száz- és ezereves faóriásokat. 

Mindezekért kötelességemnek tartom indítványomat feleleveníteni 

s a tisztelt szerkesztőséget arra kérni, hogy ezt magáévá tevén, oda hasson, 

miszerint a törvény védő szelleme a természeti szépségeknek és remekek¬ 

nek lehető megmentésére és megóvására is ráirányoztassék. — Fogadja stb. 

Budapest, 1883 márczius 13. 
Szontagh Tamás. 
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VON 

L. V. R O T H. 

lm verflossenen Sommer (1882) führte ich vor Allém die geologische 

Aufnahme des am NO-Ende des Leitha-Gebirges noch zurückgebliebenen 

klemen Gebietstbeiles durch, worauf ich mich Mitte Juli in das Co- 

mitat Krassó-Szörény (gewesene Bomanen-Banater Militárgrenze) begab, 

um die Aufnahme des neuen, mir zugewiesenen Gebietes zu beginnen. 

I)en erwabnten Theil des Leitha-Gebirges begrenzt westlich beiláufig 

die Winden-Brucker, gégén NO. und 0. die von Iiönigshof nach Neusiedl 

führende Strasse, nacli Westen bin scbliesst sicb alsó dieses Gebiet meiner 

Aufnahme d. J. 1881 an, wahrend es nacb NO. und 0. mit jenem Terrain 

die Yerbindung herstellt, das sclion vor einigen Jaliren von Herrn Director 

Böckh, beziebungsweise durch unseren verewigten Collégén Stürzenbaum 

aufgenommen wurde. Au dem Aufbaue dieses Tbeiles des Gebirges nebmen 

fást sámmtliche, dasselbe überhaupt zusammensetzende Bildungen theil; 

auf einen kleinen Baum zusammengedrángt seben wir bier eine ganze 

Reihe von Ablagerungen auftreten, so dass das von den drei Punkten : Win- 

dem--Báckerkreuz—Neusiedl umfasste Gebiet ein ziemlich buntesBild zeigt. 

Das Grundgebirge tritt zunáchst am südlichen und östliclien Geliange 

des Schieferberges zu Tagé; dasselbe besteht bier aus dünnsebiefrigem, 

grossentheils verwittertem, talkigem Glimmerschiefer, auf dem dér Quarzit 

des genannten Berges lágert. Südlicli von diesem Vorkommen tritt dér 

Glimmerschiefer in einer grösseren Partié inselgleich zwischen Winden 

und Geoyss auf, wo dér «Hackel»- und «Junge»-Berg aus diesem Gesteine 

besteht. Hier fallen die Schichten sehr steil nach SSO., d. i. gégén den 
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Neusiedler-See zu. Ara weitesten nach Osten vorgesc-hoben erscheint dann 

dér Glimmerschiefer in den Weingarten zwischen Geoyss und Neusiedl, 

wo er auf dem kleinen, «Blindberg» genannten Hügel, von pannonischen 

Schichten umgeben. nochmals an die Oberfláche gelangt. 

Dér Grauwacken-Quarzit bildet die Hauptmasse des Sehieferberges; 

südlich und SSO-lich von liier tritt derselbe noeh in zwei kleinen Flecken 

zu Tagé, wahrend er an dér Winden-Brucker Strasse durch einen Stein- 

bruch aufgeschlossen ist, in welcliem sein Matériái zűr Strassenbeschot- 

terung gewonnen wird. 

Dér Grauwacken-Kaik und Dolomit setzt den «Zeiler»-Berg, die Vor- 

kuppen des «Sehiefer»-Berges und die «Moritzköhe» zusammen; am süd- 

lichen und südöstlichen Abhange dieses letzteren Berges wird dér gewöhn- 

lich melir-weniger dolomitisirte Kaik zu ziemlieh reinem Kaik. 

Diese altén Bildungen umgibt oder verdeckt Leitha-Kalk und Con¬ 

glomerat. Zwischen Winden und Geoyss umgürtet weicher und bröckliger 

Leitbakalk den Glimmerschiefer des Hackel- und Jungen-Berges. In glei- 

cher Weise lagerte sich um den Zeiler-, Schiefer-Berg und die Moritzliöhe 

herum Leitha-Kalk und Conglomerat ab, welch letzteres namentlich am 

Ostgehánge des Zeiler-Berges, sowie am Nordabfall dér Moritzhöhe viele 

Grauwackenkalk-Gerölle zeigt und zu grobem Conglomerat wird. Gégén 

den Nordabfall dér Moritzhöhe hin lagern überdies in einem vereinzelten 

Lappén Conglomeratbiinke auf dem dolomitischen Kaiké. An einem Punkte, 

östlich vöm «Báckerkreuz», neben dem Weg, zeigt sich in dem fást Aachen 

Terrain unter pontischem Tegel gleichfalls dér Leitliakalk, dér dann auch 

südlich vöm Geoysser Mauthause, in den Weingarten, zu Tagé tritt, wo das 

Terrain absatzweise gégén den Neusiedler-See hin abfallt. Seine Verbreit-ung 

ist alsó, wie wir sehen, auch hier eine grosse. Dér Leitha-Kalk wird auch 

auf diesem Gebiete in mehreren Steinbrüchen gebrochen, namentlich 

gewinnt ihn Krukenfellner in dem Zeiler-Steinbruche, Amelin auf dem 

sogen. Königsberge etc. 

Dér sarmatische Kaik erscheint auf dem in Rede stehenden Gebiete 

nur in kleineren Partién an dér OberAache. Am Königsberg, gegenüber 

dem Zeiler-Berge, sehen wir ihn in einem schmalen Bande bis zu den 

Klupser-Winkler’schen Steinbrüchen hinziehen. Nördlicli von hier keilt er 

sich sehr bald aus, denn in dem von diesen letzteren Steinbrüchen nur 

ungefahr 100° nördlicli gelegenen Amelin’schen Steinbruche lagern die 

fast'horizontalen Schichten dér pontisclien Stufe bereits direct auf dem 

steiler einfallenden Leitha-Kalke. Östlich dér Klupser-Winkler’schen Stein- 

brüche, d. i. gegenüber von diesen, Anden wir dann abermals die sarmati- 

schen Ablagerungen. Diese ziehen námlich jenseits dér thalartigen Ein- 

senkung des Terrains zwischen Königs- und Zeiler-Berg am Gehange des 

letzteren Berges hinan bis zum NW-Ende seines aus dolomitisirtem Grau- 
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wackenkalk bestehenden Riickens. Nádi Norden hin zeigt sic-h dér sarma- 

tisehe Kaik in den zum grössten Theile bereits aufgelassenen Zeiler- 

Steinbrüchen, in einer Sondirungsgrube nördlich von diesen, sowie NW-lich 

vöm Bacjierkreuz, in einem, zwischen den Feldern gelegenen und schon 

lángé aufgelassenen Steinbruche. 

Am SO-Abfalle des Zeiler-Berges finden wir neuerdings den sarma- 

tischen Kaik, dér liier nalie dem, am weitesten nach Síid vorgescho be- 

nen Grauwackenkalk-Hügel auftritt und östlicb bis zűr Vertiefung an dér 

SO-Seite des genannten Berges, an dér Grenze zwischen Wald und 

Weingarten zu verfolgen ist. Jenseits dieser Terrain-Vertiefung tritt er 

innerhalb dér Leithakalk-Zone nur in kleinen Lappén auf. Die kleine 

Bergspitze SSW-lich vöm Quarzitrücken des Schieferberges bildet sarmati- 

scher Kaik, und ebenso finden wir diesen, in einer kleinen Partié dem Leitlia- 

kalke auígelagert, in geringer Entfernung von liier nach NW., am plateau- 

artigen Ostgehfinge des Zeiler-Bergrückens, wo ersich, von einem nocli klei- 

neren pontischen Kalkfleck begleitet, nalie dem Grauwackenkalk-Zuge zeigt. 

Die parin miseken Schichten füllen das vorherrschend von Feldern 

und Weingarten bedeckte Terrain zwischen den besprochenen filteren, 

inselartig zu Tagé tretenden Bildungen aus. Östlich von Geoyss, gégén 

Neusiedl hin, sind sie schon ganz vorherrschend. Die Sandsteine, Conglo- 

merate und Kaiké speciell dér pontischen Stufe setzen liier fórt und erlan- 

gen eine grössere Yerbreitung. Fást in jedem dér erwfihnten Steinbrüche 

sind dieselben als oberste Schichten vorhanden. Dér Bader’sche Steinbruch 

schliesst nur diese Schichten dér pontischen Stufe auf. Am NW-Gehánge 

des Zeiler-Berges ziehen dieselben bis zum Grauwackenkalk hinan. An dér 

Ostflanke dieses Berges zeigen sie sicli —- wie eben vorhin erwahnt — 

in kleinen Lappén; am Südabfalle fand ich sie gleichíalls und verfolgte 

sie nordöstlich bis zűr Königshof-Neusiedler Strasse. Am «Henner»-Berg 

nordöstlich bei Geoyss, ist unter weissem, kalkigem, abgerollte Lithotham- 

nien und Foraminiferen führendem Sand liarter Kaik und Ivalksandstein 

aufgeschlossen, dér Steinkerne von kleinen Congerien und Cardien zeigt. 

Dieser pontische Kaik und Sandstein wird liier zűr Beschotterung dér 

Landstrasse verwendet. Dér übrige Theil dér in Rede stehenden Schichten 

besteht aus Thon und Sand. 

In dem liier kurz besprochenen Theile des Leitha-Gebirges und dér 

nalien Umgebung dieses Theiles begann eine unter dem Namen «Königs- 

hof» (Neu-Kaiserstein) neu gegründete Steinbruch-Gesellschaft(Steingewerk- 

scliaft) im verflossenen Winter durch zahlreiche Sondirungsgruben den 

Untergrund untersuchen zu lassen zu dem Zwecke, um für den im Baue 

begriffenen neuen Hofburg-Palast in Wien gutes Baumaterial liefern zu 

können. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Gesellschaft iliren Zweck 

auch erreichen kaim. 
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Mit dér Aufnahme des skizzirten Gebietes wurde auch diejenige des 

auf ungarisches Gebiet fallenden Tbeiles des Leitha-Gebirges, alsó des 

Haupttheiles desselben, gánzlich vollendet. 

lm Banater-Gebirge (Com. Krassó-Szörény) warichmit dér Aufnahme 

des Gebietes nördlicb dér Almás und Kraina betraut. Meiner Aufgabe ent- 

spreehend wáhlte ich vor Allém die beiláufig in dér Mitte zwischen den 

Ortscliaften Pattasch-Alt-Borloven und dem Vurvu Semenic-u im unermess- 

lichen Waldgebiete, in 553*6° — 1049 m. Hölie gelegene <'Pojana Flemundi» 

(die Waldwiese dér Hungrigen) als Wohnort, von wo aus ich meine Excur- 

sionen nördlich bis zum Ursprunge des «Nerganitza mika»-Baches, resp. bis 

zum Mles, NW- lich und W- lich bis zűr Tilva Prinzului und dér Tilva Frasin, 

südwestlich bis zum Ogasu (Graben) «Helle-mare» (Helleisag-Bach), naeh 

0. aber bis zum Krajova-Bacb (T. Korbului) ausdehnte. Gégén Ende August 

aus dem Gebii’ge lierabkommend, nalim ich mein Standquartier in dér Ort- 

schaftNeu-, dann Alt-Borloven, von wo aus ich meine vonderPojana Fle- 

mundi aus durchgeführte Aufnahme nacli Süd, alsó gégén die erwáhnten 

Ortschaften Ilin, zunáchst mit dér von Herrn Halaváts in den verflossenen 

Jahren in dér Náhe diesel* Ortschaften ausgeführten Aufnahme in Yerbin- 

dung brachte. Auf diesem südlichen Theile meines Gebietes gelangte ich 

in westlicher Biclitung bis an den Biu (Bach) Pattasului, den Vurvu La- 

zului, Guguiova und bis an die Nera, wáhrend östlieh dér Tierova-Bacli die 

Grenze des begangenen Terrains bildet. 

Das Gebirge steigt nördlich von Pattas-Borloven fortwáhrend an, bis 

es in dem 768°= 1456 m. liohen Semenic-u seinen höchsten Punkt erreicht. 

Die geologische Zusammensetzung ist ziemlich einfach und — wie die 

in diesen unendlichen "Valdungen uns umgebende áussereNatur— monoton. 

Mit Glimmerschiefer wechsellagernde glimmerreiche Gneisse. bilden hier die 

Hauptmasse des Gebirges. Dér Glimmerschiefer sowohl, als auc-h dér Gneiss, 

führen Gránátén sehr reiehlich. Die letzteren erscheinen hald in kleinen, 

hald in recht grossen, und meist ganz unversehrt erhaltenen Krystallen. 

Mit dem Gránát zusammen tritt gewöhnlich Turmalin, aneinzelnen Punk- 

ten auc-h Staurolith auf. Dér Turmalin zeigt sich hauptsáchlich da, wo er 

mit fíiotit vergesellscliaftet ist, in grösserer Menge. lm Glimmergneiss ist 

hald dér Biotit vorwiegend, bald ninimt wieder dér Muscovit in diesem 

Gesteine so sehr überhand, dass mán dasselbe direct als Muscovitgneiss 

bezeiehnen kann. Dér Glimmerschiefer enthált liáufig auch etwas Feldspat, 

durch dessen Zunalime das Gestein ni Glimmergneiss übergeht. Sowohl im 

Gneisz, als im Glimmerschiefer ist dér Quarz in Adern und Nestern aus- 

gebildet, und nestartige granitische Ausscheidungen in beiden Gesteinen 

sind keine seltene Erscheinung. In diesel* Glimmergneiss-Zone beobachtet 

mán, obwohl nur mehr untergeordnet, auch thonigen und talkigen Glinnner- 
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sckiefer, wie namentiicli nőrdlich des Dealu Flemundia, am Sau maré und 

bei dér Pojana Prislopilor, wábrend westlich, gégén die Tilva Frasin Ilin, 

dér Glimmerscbiefer sehr quarzreieh wird, in Folge dessen er schon mehr 

in Quarzit übergeht. 

Auf dér Tilva Prinzului finden wir als Zwiscbenlagen im Gneiss Gra- 

nitgneiss, welches Gestein nőrdlich dér Tilva Nerganitza mik in am Wege 

herumliegenden Stüeken seine Anwesenheit gleichfalls verráth. Nahe bei 

Pattas endlicb, d. i. am Ostgeliánge dér Tilva Móri, erscheint, in den gra- 

natfübrenden Glimmerscbiefer eingekeilt, eine unanselinlicbe, kleinerosen- 

rothe Gránátén einschliessende Hornblendeschiefer-Partie, die indess in 

dér Glimmergneiss-Gruppe bier das einzige derartige Vorkommen repra- 

sentbt. 

Herr Director Böckh, dér in den letzteren Jabren die Aufnahme des 

südlich anscbliessenden Gebirgstheiles durchíührte, konnte, wie wir aus 

seinen publicirten Bericbten wissen, in dér Zone dér krystallinischen Schie- 

fergesteine drei Gruppén unterscbeiden. Das sicliere Erkennen dieser Grup¬ 

pén, die er als Erster cartografisch ausschied, ist sein Yerdienst. Dér im 

Vorigen erwabnte granatenreiche Glimmergneisz- und Glimmerschiefer- 

Zug gebört offenbar dér II. oder mittleren dieser Gruppén an. 

Die Schichten falku, abgesehen von Biegungen und Faltungen, die 

örtlich in dér Einfallsrichtung eine Abweicbung verursacben, vorherrschend 

nach SSW., ihre Streichungsrichtung ist daber eine WNW- OSO-liche; 
dér Einfallswinkel schwankt zwischen 40— 80°. 

Da, wie wir aus den übereinstimmenden Beobaclitungen Sckloen- 

bacb’s und Böckh’s wissen, in dem südlich dér Almás gelegenen Gebirgs- 

theile die Schichten dér krystallinischen Schiefergesteine bei SW.-NO. licher 

Streichungsrichtung nordwestliches Einfallen zeigen, so schwenken diesel¬ 

ben in einem scharfen, Jcnieförmigcn Búg auf das von mir begangene nörd- 

liehe Gebiet hinüber. 

Im Hangend dér II. Gruppé dér krystallinischen Schiefergesteine tritt 

die III. Gruppé auf. Die Gesteine dieser letzteren Gruppé traf icb zuerst 

auf dem von Pattas in nordwestlicherRichtung gégén den Muntie Semenicu 

Ilin íührenden Wege. 

Yom Dealu Kukului bei Pattas an, wo am nordöstlichen Ende dieses 

Berges das Grundgebirge unter den mediterránén Ablagerungen gégén den 

Riu Pattasului Ilin zu Tagé tritt, verfolgte icb bis jeízt diese Gruppé in 

nordwestlícher Richtung bis zum Vurvu Lazului. Leicht verwitternder, und 

die erwáhnten nest- und linsenartigen granitischen Ausseheidungen, sowie 

verwitterte Gránátén führender Glimmerscbiefer, dem gleichfalls kleine 

Gránátén in sicb sehliessender Muscovifgneiss zwischengelagert ist, bildet 

hier die obersten L agen dér II. Gruppé. Im unmittelbaren Hangend dieses 

Glimmerscbiefers tritt Amphibolschiefer auf, dér ebenfalls granitisebe Aus- 

15 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1833. 
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scheidungen und liie und da in dünnen Aederclien weissen, krystallinisch- 

körnigen Kaik zeigt. lm Hangenden des Amphibolschiefers und mit dem- 

selben wechsellagernd, í'olgt ganz dünnschiefriger, grünlichgrauer, bláu- 

licher und röthlicher, stark dér Yerwitterung entgegengehender Thonglim- 

merschiefer (Phyllit), in welchem dér Quarz máchtigere, bisweilen mit Man- 

ganerz überzogene, und aus dem verwitterten Schiefer unversehrt heraus- 

stehende Adern bildet. lm Hangenden dieses Schiefers zeigt sicli, soweit ich 

die Hangendlagen bisher kenne, talkiger und auch Gránátén íührender 

Gli m merscbiefer. 

Mit dem erwáhnten Amphibolschiefer beginnt die III. oder Han- 

gendst-Gruppe dér krystallinischen Schiefer, die vorherrschend schon halb- 

krystallinischen Typus zeigt. 

Gégén die Grenze diesel- zwei Grupjien hin nehmen die Schichten 

eine rnelír westsüdwestliche Einfallsrichtung an, streichen daher von NNW. 

nacb SSO., mit welcher Streichungsrichtung parallel (von Pattas bis zum 
V. Lazului) auchdas Zonenstreichen sich bewegt. 

Nördlich, beziehungsweise NNW. licli von Pattas-Alt-Borloven trifft 

mán im Glimmergneiss dér II. (Truppé eine ganze Beiké Jdeinerer Trachyt- 

Durchbrüche. 
lm engen, tief eingegrabenen Neratliale aufwárts schreitend, íinden 

wir die erste kleine Tracliyt-Partié am linken Ufer dieses Flusses, von dér 

Einmündung des Ogasu (Graben) Ylaska etwas südlich. Die nördliche Fort- 

setzung dieser klemen Partié erscheint sehr bald am jenseitigen, rechten 

Ufer, am südöstlichen Ausláufer dér Obursia Radolini. Von diesem Punkte 

brachte H. Halaváts jene Gesteinsstiicke, welclie Herr H. Stern náher 

untersuchte und im X. Jahrgange des «Földtani Közlöny» beschrieb. NNW,- 
lich von liier íinden sich an beiden Ufern dér Nera in gerader Linie nocli 

fünf dériéi kleine Flecken. Das am linken Ufer, am südwestlichen Ausláufer 

des Rakusin folgende Trachytvorkommen ist schon etwas grösser, und bildet 

die Cirsiile albe» (weisse Felsen) genannte, als Nase gégén die Nera vorge- 

schobene kleine Yorkuppe. Diese dürfte Schloenbach gemeint habén, als 

er sagte, dass dieTrachyte liier «kleinere Felskuppen bilden.u Nördlich von 

den ((Cirsiile albe» zieht dér Tracliyt ineinemschmalen, lángeren Streifen, 

das Nerathal, welches liier nacli NW. sich dreht, verlassend, im Gebirge 

hinauf nacli Nord, bis zu dem am Südwest-Abfalle des Yurvu Ceiului da- 

hinziehenden Graben, wáhrend er von dér genannten Felskuppe nordwest- 

lich in drei klemen Flecken erscheint. Abermals am linken Neraufer sehen 

wir dann den Tracliyt, wo er zwischen den beiden Pojánen Roskoban nacli 

NNW. bis zu dér <(Lulintz» genannten Bergpartie hinaufzieht. 
Nacli einer kleinen, durch eine herausstehende Glimmergneiss-Kuppe 

verursachten Unterbrechung setzt er nach Westen fórt, wo er südlich dér 

Tilva Ililieciului an einem Punkte bis zűr Nera herabzieht. Dieses i-t hier 
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das weitausgedehnteste Trachytvorkommen. In geringer Entfernung vöm 

südwestlichen Ende dieses gégén Westen, am linken Ufer dér Nera, zeigt 

sich noch ein kleiner Trachytfleck ; am jenseitigen, recliten Ufer beobachtet 

mán gleiclifalls noch zwei, nur sehr scliwer auffindbare, und cartografisch 

kaum ausscheidbare kleine Flecke (dér letzte am SO-Ende des Guguiova). 

Nördlich von Alt-Borloven, unweit dér Ortschaft, im Westgehange dér 

Tilva Dumbrevi, ist dieser Trachyt ebenfalls vorhanden. Hier zieht er znm 

Dumbrava-Bach hinab, und am jenseitigen Ufer, im Ostgehange des Dealu 

Bujura bis zum altén Wege hinauf. Das Gestein ist hier, namentlich am 

Ostgehange des letzteren Berges, stark verwittert. 

Dér langs dér Nera auftretende Trachyt ist vorherrschend ein ziem- 

lich frisches Gestein. Seine Structur ist, wie das im Jahre 1869 schon 

Schloenbach, neuerlich auch Stern wieder hervorhob, eine porphyrische. 

In dér Grnndmasse sind Feldspat und Amphibol die vorherrschenden 

Gemengtheile, eine mehr untergeordnete Bolle spielt dér Biotit, Quarz 

ist im Ganzén selten vorhanden. Dieser letztere Bestandtheil tritt im ver- 

witterten Gesteine — wie natürlich — besser hervor, und dann kann mán 

beobachten, dass die Kantén dér Krystalle abgestumpft (abgerieben) sind. 

Pyrit na hm ich hier im Trachyt nirgends wahr, doch zeigen sich hie und 

da kleine Haemátit- oder Magnetit (?) Körner, was eine genauere Unter- 

suchung wohl aufklaren und sicherstellen wird ;* an einem Punkte fand icli 

im Trachyte schönen Zeotith (wahrscheinlich Stilbit). Herr Stern stellt das 

von ihm untersuchte Gestein zu den Biotit-Andesin-Quarztrachyten. 

Nachdem die im skizzirten Zugé auftretenden Trachyte sammtlich — 

wenigstens makroskopisch — denselben Typus zeigen, wie das von Stern 

untersuchte Vorkommniss, so wird es wahrscheinlich möglich sein, den 

obigen Namen auch auf die, im ganzen Zugé vorkommenden Trachyte 

anzuwenden. 

Südlich dér Tilva Ililieciului beobachtete ich am Trachyte sáulenför- 

mige x\bsonderung (fünfseitig wie so gewöhnlich beim Basalt.) 

NNO-lich von Alt-Borloven, am Wege, dér auf den Dealu Sliemi 

fülirt, fand ich in den dem Grundgebirge discordant aufgelagerten Mediter- 

ranschichten Pflanzenabdrücke, und konnte den gégén das südliche Ende 

des Grundgebirges hin auf den Kuppen gewöhnlich auftretenden diluvialen 

Schotter und groben Sand noch an einigen Punkten ausscheiden. Dér 

Scliotter zeigt nebst grossen Geschieben von Quarz, Quarzcongiomerut, 
Gránit, Gneiss etc. nicht selten auch Feuerstein-, Jaspis-, und Trachyt- 
Gerölle. 

An einem Punkte, schon recht weit oben im Gebirge, östlich vöm 

Die mittlerweile vorgenommene genauere Untersuclmng ergab, dass die 

fraglichen Körner in dér That von Magnetit herrühren. 
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«Heiduci», fand ich in 520° = 985 m. Hölie ganz isolirt Quarzschotter, 

dér indess in des Wortes strengster Bedeutung nur als örtlielie Bildung 

zn betraehten ist. 

5. BERICHT ÜBER DIE IM JAHEE 1882 IN DÉR UMGEBUNGVON 

VERSECZ DURCHGEFÜHRTEN GEOLOGISCHEN AUFNAHMEN. 

von 

Julius Halaváts. 

Nördlich an die vorigjálirige (18S1) Aufnahme anschliessend, setzte 

ich im letzten Sommer die geolog. Aufnahme fórt im Temeser und Krassó- 

Szörényer Comitate in dér Gegend von Mramorak, Károlyfalva, Yersecz und 

Oravicza; östlich erstreckte sich das Terrain his zu den zwischen Csiklova- 

Majdan hinziehenden krystallinischen Schiefern. Das aufgenommene Gebiet 

72. 73. 74 71. 72 71. 72 

—XLI ; XLII 5 “XLIÍT 
falit auf die mit 

ten Generalstabs-Blátter, mit 20‘5 Meilen Flachenraum. 

Das sich aus dér Alföldebene plötzlich erhebende Inselgebirge bei 

Yersecz erreicht die grösste Höhe mit dér Kudriczer Spitze (643 Met.) und 

dem Sclilossberge von Versecz (412 Met.), östlich und sudlich von meinem 

Aufnahmsgebiete sind niederere Hügel (bei Rakasdia dér Dumbrava-Berg 

mit 235 Met.; bei Vrány dér Gyalu Yranyi mit 212 Met.; bei Kustély dér 

gleichnamige Hügel mit 165 Met. Höhe),wáhrend westlich die Alföldebene 

sich ausdehnt (mit durchschnittlich 100 Met. Höhe). 

Im erwáhnten Gebiete findet mán folgende Gebilde vertreten: kry- 

stallinische Schiefer, Neogen-, Diluvial- und Alluvial-Schichten. 

Die krystallinischen Schiefer bilden das Verseczer Inselgebirge und 

ihr Auftreten wurde in dér Gegend von Versecz, Klein-Sredistye, Messicz, 

Solsicza und Varadia constatirt. 

Das ist ein máchtiger Complex (cirea 15 Kim. máchtig) mit regelmás- 

sigem Fallen nach Őst (h. 6—7) mit 40—60 Grad, und nur unmittelbar 

bei Versetz am Nordabhange des Schlossberges und dér benachbarten 

Ivuppen ándert sich das Streichen von N.-S. nach O.-W.; am südl. Abhange 

jedocli bleibt das Streichen gégén N.-S. 

Im krystall. Scliiefercomplex herrscht dér Gneiss vor, als Zwischen- 

lagen jedoch und insbesondere mehr gégén die Hangendpartie erscheint 

untergeordnet Amphibolit, Phyllit und Chloritgneiss. 

Dér Gneiss dér Liegendpartie wird augengneissartig. Die grossen Feld- 

spathkrystalle (nach dér freundlichen Bestimmung Dr. Fr. Schafarzik’s 

dem Perthit zu sich zuneigender Loxoklas), sind von welligen Biotitbláttchen 
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(darunter untergeordnet Muscovit) umgeben, und zwischen diesen und den 

Feldspathkrystallen sind die kleineren Quarzkörner. 

Das ist dér Typus dér Liegendpartie, zwischen dérén Schichten unter¬ 

geordnet eine feinkörnige, zumeist kleine Muscovitbláttchen- (nur wenig 

Biotit) und Granat-führende Gneissart ersclieint. Máchtiger entwickelt tritt 

diese Gneissart bei Klein-Sredistye auf, wo das Gestein auch gewonnen 

wird. Náchst dem Berge Gyakov Yrh aber wird dér weissglimmerige Gneiss 

grobkörnig mit grossen Feldspath- und Quarzkörnern und Muscovitblátt¬ 

chen, accessorisch auch kleine Gránáté und Turmalin führend. * 

Die Turmaline erreiclien zuweilen eine Dicke von 3 Cm. Dieser Tur- 

malin-führende grobkörnige Gneiss wird in dieser Gegend zwischen dem 

Gerölle in jedem Graben angetroffen, anstehend jedoch fand ich ilm nur 

an einer Stelle an dér Krümmung des «Jáger-Weges» dér auf die «Bonen- 

platteo führt und den vöm Gyakov Yrh herabziehenden Graben verquert. 

Am nördliclien Abhang des «Eichel-Ober» kommt ein grobkörniger 

Gneiss vor mit granitisclier Structur. Herrn Schafarzik gelang es zwei 

Feldspatharten darin zu erkennen. Dér eine ist gross, nach dem Karlsbader 

Zwillingsgesetze krystallisirt und bláulicli, Orhoklas (Loxoklas); dér 

zweite erscheint in kleinen Krystallen und ist weiss, Oligoklas. Zwischen 

diesen 2 Feldspathen sind Quarz und Biotit eingelagert. Wenn wir dieses 

Gebilde nach Osten verfolgen , gégén das Hangend zu , nahe dem 

Kudriczer-Kopf und noch weiter, ándert sich langsam dér Charakter des- 

selben. Zwischen den Schichten des Biotit-Gneiss treten untergeordnet Am- 

phibolite und Phyllite auf; bei Solsicza-Varadia aber wird dér Chlorit- 

Gneiss vorherrscliend, zwischen dessen Schichten eingelagert auch hier dér 

feinkörnige Muscovit-Gneiss und Amphibolit nicht felilt. Bei Solsicza, im 

Tliale «Füzes» befmdlichen Steinbrüchen sind aber solche Chlorit-Gneisse 

aufgeschlossen, welche in grösseren Quantitáten Staurolitkrystalle führen. 

Herr Director Johann Böckh, dér die Liegendpartie dieses Gesteines 

selbst sah, áusserte sich dahin, dass dieselbe mit dér mittleren Partié 

jener krystallinischen Schiefer-Gruppé zu parallelisiren wáre, welche er 

in dem südh von dér «Almás» gelegenen Gebirge heohachtete; demzufolge 

ich geneigt hin die obere Partié, die beim «Kudriczer-Kopf» beginnt, dér 

obersten Gneissgruppe zuzurechnen. 

Dieses krystall. Schiefergebirge wird von diluvialem gelben Lehm 

umgeben, unter welchem, in den tieferen Graben die Neogenschichten auf- 

treten. 

Die Neogenschichten sind in meinem Aufnahmsgebiete die áltesten 

Sedimente. Zwei Stufen, die Sarmatische und die Pontische sind hier ver- 

treten. 

Ueber dieses Turmalin-Vorkommen erschien eine Notiz im ^Földtani Közl.» 

1873. III. Bd. pag. 231. 
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Die sarmat lseken Schichten erstrecken sicli am östlicken Rande des 

Beekens in dér Gegend von Román-Csiklova, Rotnán-Oravicza, Rakitova 

nnd Majdan, und bilden die Fortsetzung jenes Zuges, den ich in meinem 

vorigjahrigen Berichte * erwáhnte. 

Audi bier ist es jenes grobe Matériáié von Sand, tbonigem Sand, 

Scbotter und Conglomerat, welches icb aus dér südlieheren Gegend 

beschrieb. 

Entfernt von diesen sarmatiseben Ablagerungen, unmittelbar bei 

Varadia, an jenem Hügel, wo die Friedhöfe sind, unmittelbar auf den 

Krystall-Schiefern des Yerseczer Gebirges lagernd, beobaebtete icb Kaiké, 

aus denen icb: 

Macim Podolica, Eichw. 

Tapes gregaria, Paetsch. 

Gardium obsoletum, Eichw. 

Cerithium disjunctum, Sow. 

Trochus sp. 
sammelte, somit aucli diese Kaiké dér sarmat. Stufe angebören. Darüber 

lágert Sand, dér sebon zűr pontiseben Stufe gebört. Diese Kaiké treten 

noch einmal zu Tagé im Csernovecz-Tbal, nördlicb von Csőben, náchst dem 

Wege; darüber folgen pontisebe Scbiebten. Am westl. Ende von Varadia 

auf den krystall. Schiefern lagernd constatirte ich wieder eine kleine Scbolle 

dieser Kaiké. 

Die Schichten dér pontischen Stufe treten gleichfalls in 2 von einan- 

der entfernten Zügen auf. 

Dér eine — östliche — ist die Fortsetzung jenes im Vorjahre erwáhn- 

ten, die sarmatiseben Schichten begleitenden Zuges, und ersebeint bei Rakas- 

dia und Brostyan an dér Hügellehne; in den oberen Theilen dér Tbáler 

Ogasu Szudics und Ogarecz treten sie hie und da unter dem diluvialen 

Lebm auf. In meinem vorigjahrigen Berichte tbeilte icb die pontische Stufe 

in eine untere, aus chokoladbraunem Mergel, und in eine obere, aus Sand 

bestebende Partié. In diesem Theile meines diesjabrigen Aufnalimsgebietes 

fand icb den liegenden cbokoladbraunen Mergel, welcber da eine feste 

Tlionmergel-Zwiscbenlage fübrt, und dér Sand kommt erst nördlicb 

von Rakasdia, am südl. Abbange des «Islazu» - Hügels vor. Die han- 

genderen Sandschicbten sind mehr im westl. Zugé, in den auf dér 

ösfcl. Lehne des Verseczer Inselgebirges befindlicben Graben entwickelt, 

niicbst Markovecz, Varadia, Solsicza, Messicz, Jabuka und dem Karas- 

Tliale, und zwiseben Varadia, Kustély und Vojvodincz treten die Sande 

unter dem diluvialen Lebm zu Tagé. Es ist dies eine weisse, gelbe, blauliche, 

zuweilen sehr glimmerreicbe Sandablagerung, worunter einige Scbiebten 

Földtani Közlöny 18S2. Bd. XII. p. 143. 
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(bei Messicz) durch ockerige Bindemittel zu plattigen Concretionen ver- 

bunden siiul, andere (nördl. von Varadia) führen wieder Sandstein-Kugeln 

und Bánke, dann sind wieder einige Schickten thonig, ja auch reine Thon- 

scliichten sind eingelagert (nördl. von Kustély náchst Gyalu Vranyi). Diese 

Ablagerungen führen wenig Fossilien und nur an einigen Stellen konnte 

ich dérén sammeln. Westlich von Markovecz, unmittelbar bei dér Ortschaft 

im Graben unterhalb dem Wege, dér auf Kudricza führt, sarumelte ich in 

den mergeligen Schichten 

Congeria sp. 
Cardium sp. und 

1 ralenciennesia sp. — 
nördlich von Kustély, im Graben dér südwestlichen Lelme des Gyalu Vra- 

nyi, sammelte ich aus den groben, gelben Sandschichten: 

Congr. triangularis, Partsch. var. 

Cgr. rhomboidea, Horn. und 

Cardium sp. — Auf diese Schichte folgt 1 Decimeter máchtige, 

feste, mergelige Sandstein-Schichte, darauf eine máchtigere blauer Thon- 

schichte mit 

Cár dilim n.form. 
und scliliesslich lichter gefárbter Sand. 

Noch weiter zwischen Kustély und Vojvodincz, in etwas hóhérén 

Schichten fand ich einen schlechterhaltenen Steinkern eines Cardiums. Bei 

Jabuka, im am östlichen Ende dér Ortschaft mündenden Graben, fand ich in 

den zwischen den weissen und gelblichen Sanden eingelagerten bláuli- 

chen (im trockenen Zustande braungelben) thonigen Schichten: Cardium 

Schmidti, Horn. 

Südlich von Versecz, auf dér «Sabran» genannten Lehne, lásst gegen- 

wártig das hohe Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel einen 

artesischen Brunnen boliren, ura die von dér Philloxera behafteten Wein- 

gárten unter Wasser zu setzen. Im Monate Juli liatte das Bohrloch eine 

Tiefe von 1GP33 Meter erreicht; (seitdem wird nicht gebohrt) und vöm 

31 '5 Met. angefangen ersieht mán die Aufeinanderfolge dér Schichten dér 

pontischen Stufé. Her Freundlichkeit des Herren Julius Yárady, kön. ung. 

Bergcomissár, verdanke ich das mit dem Bolirloche aufgeschlossene Profil. 

Hier will ich nur kurz folgende Daten anführen: Von 31-5 M. bis zu 87 M. 

ging dér Bohrer durch Sandablagerungen. Die obere Partié dér pontischen 

Stufe ist alsó hier 55‘5 Met. máchtig. In 58 Met. Tiefe wurde ein 60 Cm. 

dickes Lignitflötz, in 70 Met. Tiefe wurde eine 18 Met. máchtiger, grauer 

Sand durchfahren, aus welcliem Herrr Várady folgende Fossilien sam¬ 

melte und unserer Sammlung freundlichst überliess. 
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Congeria sp. 

Unió sp. 

Vivipara Sadleri, Uebergangsform zűr V. cyrtomaphora. * 

Vivipara spurid Brus. var. und 

V. nov. sp. 

Yom 87. Met. angefangen folgte blauer Tlion. Dass hier Thon vor- 

komrnt, wahrend zu Tagé, am Ausbisse dieses Gebildes, die diesem ent- 

sprechende chocoladbraune Thonmergelzwischenlage zu beobachten ist, 

diesel- petrographische Unterscliied fiúdét seine Erklarung in den, am öst- 

lichen Rande auftretenden, machtigen mesozoiscben Kaikén. 

Rí 139 Meter Tiefe stiess mán auf eine 005 Met. dicke Steinschichte, 

die wahrscheinlich die Fortsetzung bildet jener obenerwáhnten festen Stein- 

bank im Mergel. Dér blaue Thon ist bisher auf 54-33 Met. Machtigkeit auf- 

geschlossen. Wie gross die ganze Machtigkeit desselben betrágt, dies wird 

die fortgesetzte Bohrung entscheiden ; so viel kann mán aber aucli sclion 

jetzt mit Gewissheit sagen, dass die Thonschichte bald durchstossen sein 

wird und dass darunter die sarmatische Sandablagerung folgen wh'd, wo 

mán auch das gesuchte aufsteigende Wasser erhalten wh'd. 

Ausser den bisher erwalmten pontisclien Ablagerungen traf icli eine 

von diesen petrographisch ganz verschiedene Schichte bei Yaradia am 

westlichen Ende dér Ortsehaft. lm Vorangelienden habé ich schon erwáhnt, 

dass hier eine sarmatische Kalkscholle blosgelegt sei. Auf dieser Kalkscholle 

lágert ein gelblicher Sand dér eine circa 3 Dm. machtige Kalkschichte ein- 

schliesst, in welcher 

Congeria triangularis, Partsh., 

Cardium sp. und 

Melanopsis sp. 

vorkommt. 

Diluvium. Auf den soeben bescliriebenen, mit geringem Verfláchen 

gégén die Alföldebene auftretenden pontischen Schichten lágert ein gelber, 

zuweilen röthlicher, in einigen Partién sandiger, ungeschichteter Lelim, dér 

stets Bohnerz- und Mergel-Concretionen enthalt. Die Bohnerze und die 

Mergelknauer treten in den unteren Partién háufiger auf, verhaltnissmássig 

am verbreitesten findet mán sie in dér untersten Contact-Partie dér ponti¬ 

schen Sande, wo dann — wie bei Jabuka — selbst die Mergelconcretione 

Bohnerze enthalten. 

In diesem gelben Lehm findet mán nur selten organische Beste, vor- 

züglich kommt ein kleiner Planorbis mit sehr zerbrechlicher Schale darm 

Paul und Neumayr. Die Congerien uncl Paludinenschicliten Slavoniens und 
dérén Faunén. Taf. Y, Fig. 19. 
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vor; gestütztauf die gemachten Beobachtungen jenseits dér Donau, wo gleich- 

falls unmittelbar über den pontiseben Schichten, wenn aneb nicht so mach- 

tig entwickelt wie liier, ein rother, Bohnerz und Concretion fübrender 

Lebm lágert, dér znm Diluvium gerechnet wurde, •— reihe icli anch diesen 

Lehm in’s Diluvium. 

Dér gelbe Lehm beginnt hier bei Brostyán und Rakasdia auf dér 

Hügelanhöhe und erstreckt sich gégén Mercsina, Vrány, Yranyucz nud 

Csorda; das Karas-Thal unterbricbt zwar bier diese Ablagerung, aber weiter 

am Rande des Yerseczer Inselgebirges setzt sie fórt und bedeckt die in den 

tieferen Griiben und am rechten Gehánge des Karas-Thales anstehenden 

pontischen Schichten. Am nördlicben Rande des Verseczer Gebirges con- 

statirte icb diese Ablagerung bei Gross-Sredistye, Ivudricz bis gégén Mar- 

kovecz, wo sie endet; auf dem Rücken dér Pojana maré, nördlich von Va- 

radia, trifft mán sie nocli an. Am máchtigsten ersheint dér Lebm am siid- 

liclien Abhange, und zwar bei Messicz, Jabuka, Kustélv, Vojvodincz, Pod- 

porany, Vlajkovacz, Paulis und Versecz, in welch’ letzterer Gegend die 

Machtigkeit des Lebmes in dem vöm Staate gebobrten artesiseben Brunnen 

308 Meter betrágt. Westlicb erstreckt sicb dér Sumpf von Alibunar, wáh- 

rend südlich zwisclien Izbistye und Podporány, Vojvodincz und Lagerdorf 

und Jám — Mh’kovacz dér Löss darüber lágert. 

Dér Löss mit seinen Landschnecken bildet die Fortsetzung dér in 

Vorjahre von mii' constatirten 2 Züge. Dér nördliche Zug erscheint in dér 

Gegend von Izbistye, Ulma, Nikolincze und Karlsdorf und erreicht sein 

Ende beim Sumpfe von Alibunar, wáhrend dér üdilcke Zug in die Gegend 

vonDeliblat, Mramorak und Dolova fortzieht. Die Erstreckung gégén Nord- 

ost wird die fortgesetzte Aufnahme zeigen. 

Zwisclien Alibunar und Dolova unweit von dér römischen Sclianze 

tritt nocli Sand als diluviales Gebilde auf, aus welchem dér Flugsand 

entsteht. 

Von Gebilden dér Gegenwart muss ich vor Allém jenen tlionigen 

Sand erwahnen, dér als Alt-Alluvium, terassenförmig das Inundationsgebiet 

dér Donau begleitet. In meinem vorigjahrigen Berichte erwabnte icli diese 

Terasse aus dér Gegend von Kubin—Plosicz; in diesem Jabre verfolgte icb 

diese Terasse bis gégén Bavanistye, am Rande dér 
74 

XLI 
bezeichneten Ge¬ 

neral stabskarte. 

Unter den Gebilden dér Jetztzeit ist jene Flugsandwüste, welche 

icb schon im Vorjahre erwáhnte, die bedeutendste; heuer verfolgte icb 

den Flugsand in nordwestlicher Ricbtung. Die wandernden Flugsandhügel 

erstrecken sich bis zu dér zwisclien Mramorak und Alibunar gelegenen 

römischen Sclianze. 

Schliesslicb gehört noch bierher dér, sich von Versecz nach Nordost 
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erstreckende, mit Schilf bedeckte Sumpf, und die thonig sandigen Alluvio- 

nen des Karas und seiner Nebenflüsse. 

6. GEOLOGISCHE NOTIZEN VON DÉR AUFNAHME DES JAHRES 

1882 IM KOMITATE KRASSÓ SZÖRÉNY, 

von 

.JOHANN BÖCKH. 

Nádidéin an den geologisclien Aufnahmen des veríiossenen Jahres 

auch meine Person in jenem Maasse, als dies meine übrigen Agenden ge- 

statteten, Theil nabm, so erlaube ich mir die liiebei gewonnenen Eesultate 

kurz zusammengestellt gleichfalls mitzutheilen. Ich begann meine Aufnah¬ 

men in jenem Gebiete, welches gégén Südwesten unmittelbar an jenes sich 

anschliesst, das ich im Herbste 1881 beging und so nalimen sie an dem im 

Comitate Krassó-Szörény, auf Mocseriser Gebiet, sich dahinziehenden Yalea 

Ducsinu und Yalea Hodobasnicza iliren Anfang, indem sie sich in nord- 

westlicher Eichtung bis zu dem in das Yalea Ee mündenden Pucsiniku 

Szék Graben, gégén Nord-Osten hingegen bis an das bereits in dér Gemar- 

kung von Lapusnik gelegene Yalea Lapusnik, sowie an den Weg nacli Pofok 

erstreckten. 

•Jener Pelsenzug, dér den östlichen Eand dér westbanater Ivreidebil- 

dungen markirt, tritt hier, zwischen Moc-seris und Lapusnik, gleichfalls in 

riesigen, von Südwest nach Nordost dahinziehenden Wánden uns entgegen, 

indem einzelne dér Punkte, wie z. B. Szorbi maré oder Iversia móri sich his 

zu 793‘9 Met., resp. 77o-05 Met. Höhe erheben, und da sich das Gebiet 

dér Kreide gégén Norden hin sogar erhöht, so habén wir es im westlichen 

Theile meines letztj ahrigen Arbeitsterritoriums mit cinem ziemlich hohen, 

von riesigem Walde bedeckten Gebirge zu thun, auf das einmal liinauf- 

gelangt, wir uns vergeblich nach besseren und lánger anhaltenden Auf- 

schlüssen umsehen. 

Dolinen oder andere Einsenkungen fehlen auch hier nicht. 

In Folge dieser hohen Felswánde kann mán von dér Almás lier nur 

an einzelnen Punkten auf dieses Gebiet hinauf gelangen, und die Bewohner 

suchen auch mit den wenigen Wegen, die das Waldterritorium durchziehen, 

diese Stellen auf. 

Einen wesentlich anderen Charakter bietet jene Partié meines Auf- 

nahmsgebietes dar, welche zwischen dem oberwáhnten Felsenzuge und dér 

Almás situirt ist. Es ist zwar aucli diese noeli gebirgig, alléin doch schon 

niedriger. Gégén Südosten senkt sie sich in das von Mediterran-Schichten 

erfüllte Becken dér Almás, das sie gégén Nordwesten umsáumt. 
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In diesem östlichen Theile stehen wir in dér 3-ten Gruppé unserer 

krystallinischen Schiefer, was das veránderte Bild genügend erklárt. Wir 

seken hier zwischen Mocseris und Lapusnik das durch die krystallinischen 

Gesteine zusammengesetzte Gebiet von den gleicli einer Mauer sicli erhe- 

benden Kalkfelsen in lángén, südostwárts gégén die Almás Ilin sicli er- 

streckenden Ebeken sicli entwickeln, durch das gleichfalls in südöstlicher 

Eichtung sich daliinziehende Yalea Mocserisului, Ogasu Oroscsika und Yalea 

Lapusnik in einzelne Theile zerlegt, dérén jeder durch unzáhlige Nebengráben 

und Wasserrisse weiter gegliedert erscheint und nur drei Punkte sind es, 

welche durch ikre spitzere Form sclion von Weitem unsere Aufmerksamkeit 

erregen, indem sie das Vorhandensein von Eruptivgestein vermuthen lassen. 

Es sind dies dér von Lapusnik gégén Nordwesten hin sich erhebende Viru 

Kornyilor, V. Kurmaturi und V. Doszului. 

Die Haupttháler selhst beginnen am Fusse des Kalkgehietes und es 

senken sich die Kaiké beiderseits bis in die Sohle derselben herab. Sowobl 

im Yalea Ducsinu, als auch im Valea Mocserisului brechen am Fusse dér 

Kalkfelsen prácbtige Quellén hervor, indem sie gleichsam vielfacb das zu 

ersetzen wünschen, was die Natúr im benachbarten hóhérén Kalkterritorium 

dem Besucber nur spárlicher bot. 

Aus dem Wasser dieser Quellén setzte sich in grösserer Menge Kalk- 

tuff ab, so in dér Gutin benannten Gegend des Valea Ducsinu, insbesondere 

aber im Valea Mocserisului, wo derselbe das kleine Plateau dér Pojana 

móri bildet. 

An dieser letzteren Stelle sehen wir den Tuff am südöstlichen Eande 

dér Pojana gleicli einer Mauer, mit mindestens 15—20 Met. Máchtigkeit, 

indem er gleiebzeitig mit dem an seinen Wánden herabrieselnden Wasser 

einen prácbtigen Anblick gewábrt. 

Nacbdem hier dér Tuff von Seite dér Mocseriser Eumánen für Bau- 

zweeke gewonnen wird, so können wir seine oft wundervollen feinen, blu- 

migen Ausbildungsformen bequem beobachten, indess in den grösseren 

Hoblráumen die Stalaktiten in ilirer gewöbnlicben Gestalt ersebeinen. Da 

wir mit diesen Ivalktuffen am Fusse unserer Kreidekalke stehen, so will icb 

vor Allém erwábnen, dass hier auch die Anwesenbeit jenes Granitzuges zu 

constatiren ist, betreffs dessen icb bereits voriges Jabr meldete,* dass der¬ 

selbe, die Nera übersetzend, aus dem Gebiete Bucsavas auch in das von 

Mocseris fortsetzt, und zwar mit jener mehr nach Nordost hinüberspielen- 

den Eiclitung, die eine Folge des zwischen Stancsilova und Bucsava gebil- 

deten Ivnies ist. 

Die gleichfalls schon signalisirte Verscbmálerung ist hier band- 

greiflicli und da das durch den Gránit gebildete Bánd zwischen dem Yalea 

* Geologiscke Notizen. 1881. Pag. 2. 
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Ducsinu und Yalea Mocserisului bereits sehr schmal wird, keilt sicli dér 

Gránit im Ostgehánge des letzteren Thales, am Eusse dér Kersia móri, 

schliesslich aus, so, dass noch weiter gégén Nordost dér Kreidekalk mit dér 

d-ten Gruppé dér krystallinischen Schiefer unmittelbar in Berührung tritt, 

wie mán dies auf dem von Lapusnik úber den Kapu Goronyet nach Potok 

führenden Wege in jeden Zweifel ausschliessender Weise feststellen kann. 

Dér Gránit ist an diesem nordöstlichen Ende sehr verwittert und 

lásst sicli stellenweise nur nach seinem Gruse weiter verfolgen. Sein Feld- 

spath ist weiss oder etwas ins lichtröthliche spielend. Schwarzer Biotit ist 

reichlich vorhanden, doch erscheint nebstdem aucb dér weisse Muscovit 

ziemlich háufig, háufiger, als wir dies bei den Biotit-Graniten dér südliclie- 

ren Gegend für gewöhnlich wabrnehmen. 

Es is zu bemerken, dass ich im áussersten nordöstlichen Ende des 

in Kede stelienden Granitzuges, dórt, wo an dér Ostseite dér Pojana móri 

ein Fabrweg zu einern kleinen PUaumen-Garten hinaufführt, in einem an 

weissem Glimmer besonders reicben Stück des soeben besprochenen Grani- 

tes, das indessen aucli den dunklen Biotit führt, jene rosenfarbigen klei¬ 

nen Gránátén beobaehtete, welcbe wir bereits aus dem südliclieren Gebiete 

keimen. 

Es wáre sehr gefehlt, aus dér Tbatsache, dass unser Gránit, den ich 

bisher von Gernik bis Mocseris verfolgte, in letzterer Gegend sich immer- 

mehr verengt, bis er schliesslich an dér Pojana móri auskeilt, schliessen zu 

wollen, dass diese Erscheinung einfacli darin ihre Lösung finde, dass die 

Machtigkeit des Granites thatsachlich abnimmt. Ich maciié diesbezüglich 

darauf aufmerksam, dass wáhrend dér Gránit von jenem Wendepunkt sei- 

nes Streichens, dér zwischen Stancsilova und Bucsava liegt, in unserem 

Gebiete eine nord-nordöstliche Richtung verfolgt, sich dér Kreidekalk eben 

auch von diesem Punkte an mehr nach Nordosten hált und so in dér Ge¬ 

gend von Mocseris die durch den Gránit eingehaltene Richtung allmáhlig 

verquert, woraus ich meinerseits schliesse, dass die Verengung des 

Granites eine nur scheinbare ist, bervorgerufen durch die immer mehr und 

mehr erfolgende Ueberlagerung und Verdeckung von Seite dér mesozoisclien 

Gebilde. 

Es sei dem wie immer, jedenfalls halté ich es für eine Thatsache, 

dass die Granitvorkommnisse durch ihr Auskeilen am Fusse dér Kersia móri 

nordwárts selbst in unserem Gebiete nicht aufhören. 

Wir wissen zwar, dass von dér Kersia móri an unsere Ivreidekalke 

auf dem von Lapusnik iiber den Kapu-Goronyet nacli Sáska und Potok 

führenden Wege mit dér 3-ten Gruppé dér krystallinischen Schiefer in Be¬ 

rührung treten, so dass hier dér Gránit nicht mehr zu selien ist, und ich 

kann beifügen, dass weiter gégén Norden selbst Glimmerschiefer unter dér 

letzteren Gruppé zu Tagé tritt, welchen ich zufolge seines petrographischen 
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Aussehens und seiner stratigraphischen Stellung zűr 2-ten Gruppé unserer 

krystallinisehen Scliiefer stellen zu können glaube. Dér Kreidekalk andert 

hier abermals etwas seine Streichriehtung und übergeht, wenn auch nur für 

kürzere Erstreckung, aus dér nordöstlichen in nördliche Richtung, wobei 

wirim oberen Theile des Valea Lapusnik, nicbt weit von dér Pojana Kresit, 

im Liegenden unseres Glimmerscliiefers abermals auf Gránit stossen, auf 

dem sich unsere Kreidekalke, gleiehwie in dér südlicheren Gegend, in rie- 

sigen Wánden erbeben. 

Kudernatsch,* dér sicb um die Banater Aufnahmen grosse Verdienste 

erwarb, war nocb dér Meinung, dass dér Gránit zwischen Minis und Nera 

nicbt zu Tagé tritt und erst weiter südlich, jenseits dér Nera wieder empor- 

taucht. 

Schloenbach** kannte bereits das granitische Gestein des Lapusniker 

Thales, indem er berichtete, dass hier die Kaiké auf granitischem Gneiss 

ruhen, beifügend, dass dieser gauz jenem des Ponyaska-Thales gleicht. 

Es erscheint das fragliche Gestein am Fusse dér Kalkfelsen in durch- 

aus nicht scliönen, mán kann sogar sagen, schlecliten Aufschlüssen, doch 

was ich bisher sah, und was mir zwischen die Hiinde gerieth, kann Der- 

jenige, dér es will, in Folge jenes Umstandes, dass die Glimmerbláttchen 

manchmal einen entfernteren Parallelismus verrathen und dann auch die 

Struktur etwas beeiníiussen, höchstens Gneiss-Granit nennen, doch halté 

ich das Abtrennen dieses Gesteines von den Gránitén für nicht zulíissig, 

namentlich wenn wir auch die übrigen Umstande seines Auftretens berüch- 

sichtigen. 

Es tritt dieses Gestein im obersten Theile des Yalea Lapusnik auf, 

nachdem dies eine starke Wendung gégén Norden macht und ist anfangs im 

Avestlichen Gehange des Thales, sodann aber auch im östlichensichtbar. Auch 

hier babén wir es meist mit 2 Glimmerarten zu tliun. Esfinden sichVarie- 

taten, in denen fást ausschliesslich dér weisse Glimmer figurirt, wofür ich 

namentlich im südlicheren Theile des Yorkommens Beispiele kenne; in 

anderen Falién erscheint dér Biotit bereits reichlicher, doch hat auch hier 

nocli dér weisse Glimmer das Uebergewicht, doch sah ich schliesslich auch 

solche Stücke, namentlich mehr gégén Norden zu, bei denen entschieden 

dér dunkle Biotit vorherrscht. 

Dér Feldspath ist meist von weisser Farbe, doch zeigt sich liie und 

da auch ein Stich ins schwach Lichtröthliche; besondere Erwáhnung ver- 

dienen indessen jene kleinen lichtröthlichen Gránátén, welche in dem 

Maasse reichlicher aufzutreten scheinen, als dér Muscovit das UebergeAviclit 

erlangt. 

* Geologie des Banater Gebirgszuges. Pag. 40. 

** Verhandlungen dér k. k. geol. Beichsanstalt. 1869. Pag. 269. 
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Es gleicht clies letztere Gestein völlig jenem, das gleichfalls durch 

kleine Gránátén und überwiegend weissen Glimmer charakterisirt, inner- 

halb des Mocseris-Bucsavaer' Granitzuges an zalilreicberen Stellen auftritt, 

und von dem ich bereits in meinen früheren Aufnabmsberichten spracb. 

Scbliesslich will ich nur noch das bemerken, dass dér soeben bespro- 

chene Lapusniker granatfübrende Gránit, aucb bezüglicb seiner Situirung 

ganz regelrecbt in die Streichungsrichtung des von bier südlicher entwickel- 

ten Granitzuges bineinfállt, so dass er meiner Meinung nach dessen natúr - 

licbe Fortsetzung gégén Norden bildet, wie weit, ist mir beute noch unbe- 

kannt. leli kann indessen daran erinnern, dass auch Kudernatsch aus dem 

Granitzuge dér durch ihn kartirten nördlicheren Gegend, von dér als «la 

Tjebi) citirten Kuppe, eine unserem granatfübrenden Gránit áhnliche Yarie- 

tát erwáhnt (1. c. p. 72.). 

Wb’ wissen bereits aus den am angegebenen Orte gemachten Bemer- 

kungen Schi.oenbach’s und ich sprach weiter oben gleichfalls davon,dass bier 

im Yalea Lapusnik dem von mir directe zum Gránit gestellten Gesteine 

unmittelbar benachbart ein glimmerreicbes Gestein auftritt, das er als 

glimmerscbieferartiger Gneiss citirt, indem er gleicbzeitig auf das gégén die 

Almás gerichtete Einfallen dieses Gesteines hinweist, sowie auch darauf, 

dass es durch Amphibolschiefer und Serpentin überlagert wird. 

Yor Allém bemerke ich, dass das krystallinische Schiefergestein, von 

welchem ich spreche, zu jenen Uebergangsgesteinen gehört, betreffs wel- 

cher ich es ganz vöm individuellen Belieben abhángend betrachte, ob 

wir diese noch Glimmergneiss, oder aber schon Glimmerschiefer nemien 

wollen. 

Wir betűiden mis bezüglicb dieser Scliiefer eben auch in jenem Falle, 

obwohl in entgegengesetzter Richtung, welchen I)r. Tietze* kennzeichnet, 

indem er von den Glimmerschiefern oberhalb Dollija Ljubkova sprechend 

erwáhnt, dass mán manchmal allerdings in Zweifel sein kann, ob mán 

das dortige Gestein nicht lieber Gneiss als Glimmerschiefer nemien soll. 

Siclier ist es, dass in dem in Rede stehenden Gestein des Yalea La- 

pusnik neben weissem und dunkelbraunem Glimmer dér Quarz sehr vor- 

herrscht, selbst dünne Lám ellen bildet, dér weissliche Feldspath jedoch, 

wenn vorkanden, sehr untergeordnet auftritt. Es lásst sicli gégén Schloen- 

bach’s Bezeichnungsweise nic-hts einwenden, indem ervon glimmerschiefer- 

artigem Gneiss sprach, doch nehme ich meinerseits dies Gestein lieber ganz 

einfach bereits als Glimmerschiefer. 

Dieser Glimmerschiefer, dessen horizontale Máchtigkeit zwischen sei- 

nen hangendsten Scliichten und dem ersten Auftreten des Granites, im 

Lapusniker Thale etwa 750 Meter betrágt, falit 71'—9h 10° mit 50—05°, 

Banater Gebirgsstock. I’ag. 41. 



AUFNAHMS-BERICHTE 339 

demnach thatsáchlich gégén die Almás, wie dies Schloenbach erwáhnte. 

Seine Streichungsrichtung hált sich somit zwisch'en Nord-Nordost und 

Nordost. 

Innerhalb dér durch den Glimmerschiefer gebildeten Zone beobach- 

tete ich, unmittelbar hinter einer kleinen Mühle, ein geringes trachytisches 

Yorkommen, in dem liegendsten Theile hingegen, schon nahe zum granat- 

führenden Gránit, sah ich in drei, jedoch nur geringen Flecken au eh gra- 

nitische Gesteine. Eines dieser, und zwar das liegendste, im westlichen 

Gehánge des Tliales, zeigt ein ziemlich dichtes Gemenge von lichtröthlichem 

Feldspathundreichlichem Quarz.Spárlicher trittauch weisser Glimmer hinzu, 

gleichwie auch dér lichtröthliche winzige Gránát háufiger zu seben ist. Wir 

liaben es mit einem aplitischen Gestein zu thun, und ich kaim ergánzend 

bemerken, dass dér rothe Orthoklas in dem im Allgemeinen dichteren Ge¬ 

steine hie und da in grösseren Stücken auch porphyrisch auftritt. In einem 

zweiten Falle ist das Gestein noch dichter, dér Feldspath nur von weisser 

Farbe, die kleinen, lichtröthlichen Gránátén gleichfalls vorlianden, alléin 

die sehr kleinen Glimmerschuppen lassen sowohl Muscovit, als auch Biotit 

erkennen. 

Es kann sein, dass die kurze Bemerkung Schloenbach’s betreffs dér 

Wechsellagerung des von ihm granitischer Gneiss genannten Gesteins mit 

dem glimmerschieferartigen Gneiss sich auf derartige Yorkommnisse be- 

zieht, was ich meinerseits in dieser Form bisher nicht beobacliten konnte. 

Schliesslich kann ich noch liinzufügen, dass ich an zwei Stellen auch in 

unserem Glimmerschiefer die winzigen lichtröthlichen Gránátén sah, und 

zwar in den tiefsten Lagen desselben. Dér Glimmerschiefer ist deutlich 

gescliichtet. 

Indem wir den Glimmenschiefer im Valea Lapusnik gégén Südosten 

überschreiten, gelangen wir auf das Gebiet dér 3-ten oder oberen Gruppé 

unserer krystallinischen Schiefer und habén wir es bis Lapusnik nur mit 

Gesteinen derselben zu thun. 

Wir treffen hier auf alté Bekaunte, die wir bereits in dér südliclieren 

Gegend sahen, d. i. bei Mocseris und Bncsava, gleichwie westlich von Ra- 

venska, von wo sie noch weiter südwárts, gégén die Donau Ilin, zu verfol- 

gen sind. 

Es ist bereits aus rneinen früheren Aufnahmsberichten bekannt, dass 

dieselben derart situirt sind, dass sie zwischen dem westlichen Banater 

Granitzug und dér A, d. i. mittleren Gruppé unserer krystallinischen Schie- 

fer, welch letztere im Gebirge síidlich dér Almás, mán kann sagen aus- 

schliesslich, im Allgemeinen aber überaus vorwiegend von Glimmergneiss 

und Glimmerschiefer gebildet wird, platzgreifen, und zwar auf letztere 

lángs einer Linie aufgelagert, die mit dem südwestlich von Dalbosetz sich 

erhebenden Popova-Berg beginnt, und von hier über den Oltány, Tilva 
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Cornul u. s. f. weiterzieht, indem sie nordost-südwestliche Eichtung 

einhált. 

Die Zone, welche diese 3-te und jüngste Gruppé unserer krystallmi- 

schen Schiefer bildet, verengt sic-h südwárts von Bucsava bekanntlieh immer 

mehr und mehr, da dér südwárts dér Almás auftretende Zug dér 2-ten, aus 

Glimmerscliiefer und Glimmergneiss bestebenden Gruppé zwar als eine 

von Nordost gégén Südwest ziehende Zone erscheint, alléin wir wissen, dass 

dér bier in Betracbt fallende Granitzug bei Bucsava seine Streichungs- 

richtung verándert, dortselbst ein Knie bildet, und weiter gégén Süden hin 

in nord-südlicber Ricbtung fortsetzt, wodurcb die beiden Zonen, welcbe die 

Gesteine unsere 3-ten Gruppé begrenzen, sicb immer mehr einander 

nábern. 

Von den Lagerungsverháltnissen abgeseben, verrátb scbon das petro- 

grapbische Ausseben dér Gesteine unserer 3-ten Gruppé dér krystallinischen 

Schiefer, dass wir es bier bereits mit jüngeren Gebilden zu tbun babén, 

als betreffs dér Glieder dér vorhergehenden beiden Gruppén, mit welcben 

wir namentlicb jenseits dér Almás bekannt wurden, indem unter den Ge- 

steinen bereits aucli Pbyllite figuriren, überhaupt dér balbkrystallinische 

Zustand scbon in vielen Falién sich bemerkbar maciit, obgleick bei ande- 

ren Gelegenbeiten auch rein krystallinische Gesteine nocb vertreten sind 

z. B. typische Amphibolitsehiefer. Audi bier im Yalea Lapusnik treffen wir, 

nacbdem wir den Glimmerscliiefer überschritten, gleicli anfangs Ampliibo- 

litscbiefer, dérén Scliicbten nacli Südost fallen (an dér Mündung eines im 

westlichen Geliánge befindlichenSeitengrabens mit circa 75°). Zwischen den 

Amphibolitscbiefern erscheinen auch solche, die talkiger Natúr sind und 

serpentinisirte Partién entbalten. 

Weiter gégén das Hangende erscheinen eigentliümliche, graugrün- 

liche bis grünliche selír quarzreiche Schiefer, welche chloritartige Scbüpp- 

cben zeigen. lm oberen Tlieile des Thales fallen auch diese Scliicbten nocb 

nach Südosten, wie z. B. am südlichen Fusse des Salistye, woselbst icli die 

Einfallsriclitung 9h, den Winkel mit 45° fand. 

Nocb weiter tbalabwárts erscheinen auch quarzreichere, pyritfüli- 

rende Partién, welcbe zul'olge von Eisenoxydliydrat oft ein áusserst rosti- 

ges Ausseben gewinnen, mancbmal aber füliren sie graphitische Beimengung 

und werden völlig scliwarz. 

An einer Stelle sah icb auch auf ein derartiges, in dér Hegel quarz- 

reiches scbwarzes Yorkommen, welches mit rostigen Partién durcbwebt ist, 

einen Scburfversucb, wozu wabrscbeinlicb das in Folge unreiner grapbiti- 

scher Beimengung an Koblenausbiss gemahnende Vorkommen bewogen 

babén mag. 

All diese letzterwáhnten Scliicbten sind scbon selír verwittert, indem 

wir uns bier aber bereits Lapusnik nábern, gewabren wir, dass die Einfalls- 
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richtung unserer Schichten eme Aenderung erlitt, denn icli beobaclitete 

hier die grünlicben, quarzreichen, im Serpentinisiren begriffenen Schiefer, 

im östlichen Gebánge des Tliales, mit west-nordwestlicliem Einfallen (19h); 

dass dies aber nicbt eme locale, nur auf das Yalea Lapusnik sich beschrán- 

kende Erscheinung ist, dessen körmén wir uns leicbt vergewissern, wenn 

wir uns die im südlicheren Gebiete diesbezüglich gemachten Beobacbtungen 

vor Augen führen. 

Blicken wir z. B. gleicb in das benachbarte Ogasu Oroscsika, so tref¬ 

fen wir auch hier im unteren, naher zűr Almás gelegenen Theile des Gra- 

bens unsere Schiefer iiberwiegend mit einem Einfallen gégén 19h 10°—21h. 

Dieselben sind aucli an dieser Stelle in vielen Falién quarz- und pyritreich, 

sowie von rostiger Earbe. Graphitische Beimengung tindet sich auch hier an 

mehreren Punkten und manche unserer dunkleren Phyllite erinnern bereits 

sehr an Thonschiefer, obgleich die halbkrystallinische Natúr bei náherer 

Betrachtung noch immer zu erkennen ist. 

Dér Neigungswinkel dér soeben genannten Schichten bewegt sich um 

45—75°. Im oberen Theile des Grabens zeigte sich das dórt háufiger als 

weiter untén auftretende amphibolitische Gestein gleichfalls mit veránder- 

tem, d. i. nacli Ost-Südost (7h) gerichtetem Emfallen. Aehnliclie Verháltnisse 

sehen wir auf jenem Wege, dér aus dem Oroscsika über den Cibuiki und 

Iíapu-Goronyet nach Saska und Potok führt. 

Obwolil liie und da auch eine kleine Abweichung nicht felüt, so lásst 

sich docli auch von dieser Stelle sagen, dass nahe bei den Ivreidefelsen, 

welche hier, wie wir wissen, mit unseren krystallinischen Schiefern in Be- 

riilirung treten, das Einfallen dér Haúptsache nach ein ost-südöstliches oder 

südöstliches ist (7h 10°—8h5°), wohingegen mehr gégén Südosten, um den 

Cibuiki lierum, ich an den hier gleichfalls schwárzliche Zwischenlagen auf- 

weisenden Phylliten nordwestliches Einfallen beobachtete (21h). 

Betrachten wir das gégén Südwesten folgende Yalea Mocserisului 

oder aber das Yalea Ducsinu, so gewahren wir dieselbe Regei. Wir sehen 

námlicli unsere Schiefer auch in dieser Gegend naher zűr Almás fást aus- 

nahmslos mit 18h, 19h 10° oder selbst 21h Einfall, wo hingegen z. B. im 

obersten Theile des Valea Mocserisului, etwas vor dem Kalktuffe dér 

Pojana móri, die daselbst steil aufgerichteten (80°), im Serpentinisiren be¬ 

griffenen, grünlicben, quarzreichen Schiefer 8h—9h daher gégén Siidost 

einfallen. 

So könnte ich den Gegenstand fortsetzen, docli will ich nur noch 

daran erinnern, wie noch weiter gégén Síiden z. B. um Bucsava und von 

hier südwárts gleichfalls zu sehen ist, dass die Glieder dér 3-ten Gruppé dér 

krystallinischen Schiefer am Westrande dér durch sie gebildeten Zone, 

das ist in ihrem mit dem Gránité benachbarten Theile, ein entgegen- 

gesetztes Einfallen zeigen gegenüber jenem, welches die an die 2-te, d. i. 

16 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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Glimmerschiefer- und Glimmergneiss-Gruppe angrenzenden Partién be- 

sitzen. 

Lángs dem Ostrande beobachtete ich unsere Schichten im Allgemei- 

nen mit 18h 10°—221' 10° daher mit nord-nordwestlichem bis nordwestli- 

chem Einfallen, wo bingegen in den mit dem Gránité benachbarten Theilen 

dieses gewöhnlick nacli 6" 5°—9h gerichtet ist, wobei dér Neigungswinkel 

sick sehr steil erweist. 

Ich beobachtete zwar auch Neigungswinkel mit 50°, wie beispiels- 

weise am südlichsten Punkte, bis zu welchem ich bisher gelangen konnte, 

námlich an einer Stelle des nördlich von Sikevicza sich erhebenden Kraku 

Almasului, wo das Einfallen sich mit 7h zeigte, alléin ich kenne anderer- 

seits Falle mit 05—75°, ja selbst85°, wie z. B. in dér nachsten, westlichen 

Nackbarschaft Bucsavas, in dér Gegend des nach Stancsilova hinauf füh- 

renden Weges. Die Eiufallsrichtung unserer Schichten bewegt sich liier 

zwischen 6h 10°—9h, halt sich jedoch meist um 8h. 

Nocli mehr gégén Norden, sah ich unsere Gesteine in dem Graben an 

dér Westseite des bereits auf Mocseriser Terrain sich erhebenden V. Poje- 

nilor sogar in senkrechter Stellung. 

Zűr Erganzung des so gewonnenen Bildes kann ich nocli beiíügen, 

dass die in Rede stelienden Schiefer in ihrem südlichsten Theile, namlich 

dórt, wo ihre Zone bereits sehr zusammenschrumpft, in dér mittleren Partié 

ihre Einfallsrichtung selbst in geringeren Bistanzen auffallend ándern und 

hiedurch auf daselbst vorhandene Faltungen hindeuten. 

Als diesbezügliches Beispiel kann ich den Graben an dér Ostseite des 

südwestlich von Ravenska gelegenen Spartur nennen, oder die Kulmia, wel- 

che diesen Graben vöm Bucsavaer Gavosdia lunga scheidet, und auf welcher 

dér von Ravenska zum Spartur führende Weg zieht. 

Dass kleinere, unbedeutendere Faltungen an unseren Gesteinen auch 

anderwárts zu beobachten sind, ist selbstverstándlich und hat nichts Auf- 

fallendes an sich. 

Bereits Schloenbach beobachtete betreffs des Lapusniker Tliales die 

oberwahnte Erscheinung und folgerte ganz richtig, dass wir es liier mit 

einer Synclinale zu thun habén, und dass die hier auf den Glimmerschiefer 

folgenden Schichten die jüngsten in dér Reihe dér krystallinischen Schie¬ 

fer sind.* 

Wir können aus dem Vorhingesagten indess auch dassehen, dass die 

Spuren dieser Synclinale aus dem Yalea Lapusnik ununterbrocken in das 

südlichere Gebiet zu verfolgen sind, und zwar bis Bucsava in süd-südwest- 

licher Richtung, demnach ziemlicli parallel mit dér Streichungsrichtung des 

benachbarten Granitzuges und nur auf dem von dér genannten Ortschaft 

* Verhandlungen d. k. k. geolog. RRÍcbsanst. 1869 Pag. 269. 
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nocli südlicher gelegenen Terrain scheint dieselbe nacli meinen Daten eine 

mehr nord-südliche Richtung einzusehlagen áhnlich, wie dies auch bei dem 

Gránit dér Fali ist. Ihr práciserer Lauf ist indessen in dieser letzteren 

Erstrecknng zufolge dér im südlichsten Gebiete háufiger eintretenden Ver- 

ánderungen dér Einfallsrichtung weniger klar nachzuweisen, 

Wenn ich nun betreffs des relativen Alters dér krystallinischen 

Schiefer-Gruppe im Hangenden des Glimmerschiefers, gleichwie in Bezug 

dér Anwesenbeit dér Synclinale mit dem leider so früh verstorbenen 

Schloenbach einer Meinung bin, kann ich umsoweniger jene Ansicht theilen, 

welche er in Betreff dér Entstelmng dér Almás aussprach und derzufolge 

er diese, im Gegensatze zu Kudernatsch,* eher für ein Auswaschungs- 

thal Iliéit.** 

Ich will durchaus nicht die Möglichkeit dessen bezweifeln, dass hier 

oder dórt in geringerem Maasse die Zerstörung durch Wásser auch mit- 

lialf, denn was diese zu leisten im Standé sind, zeigt am besten die in den 

freilich nur loseren neogenen Schichten dér heutigen Almás durch diesel¬ 

ben verrichtete Arbeit, doch kann ich meinerseits in dér von mediterránén 

Schichten ausgefüllten Almás nichts Anderes sehen, als ein Senkungsfeld, 

das namentlich an dér Stelle dér grössten Breite dér Almás sich verráth. 

Diesbeziiglich machte ich sclion 1879*** auf eine eigenthümliche 

Dislocationslinie aufmerksam, die lángs des südöstlichen Randes dér Almás 

sich bemerkbar macht, und dér entlang jene Partién dér zweiten Gruppé 

unserer krystallinischen Scbiefer an dér Obéríláche fehlen, welche berufen 

wáren, die siidlicb von Bania figurirenden diesbezüglichen Gesteine mit 

den ihnen entsprechenden bei Prigor zu verbinden. 

Ich schreibe diese, an dér Oberíiáche sich zeigende Lücke, welcha 

gegenwártig die mediterránén Schichten einnehmen, nicht einer Auswa- 

schung, sondern einer Senkung zu, denn es ist die Regelmássigkeit jener 

Linie, welche die Mediterran-Scliichten daselbst begrenzt, auffallend, es 

wáre weiters sonderbar, dass wir jene liassischen Fetzen, von denen ich 

an citirter Stelle sprach, gerade dórt finden, wo wir schon vermöge dér 

grössten Breite dér Almás die grösste Thátigkeit dér Wásser annehmen 

müsten; scliliesslich kann ich noch bemerken, dass auch lieute zu sehen 

ist, wie die bei Prigor auftretenden Gesteine dér zweiten Gruppé aus dem 

Tertiár in geringerem Maasse sich herauslieben, als die Glimmerscbiefer 

und Glimmergneiss-Berge, welche jenseits dér erwáhnten Lücke, als süd- 

* Geologie des Banater Gebirgszuges. Pag. 74 und Taf. IV. Fig. 5. 

** L. c. p. 267. 

*** Auf den südlicben Theil des Com. Szörény beziigl. geol. Notizen. Pag. 32 

16* 

bis 34. 
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westliche Fortsetzung dér Prigorer Vorkommnisse, südlich von tíania und 

Dalbosetz auftauchen. 

Nacli dieser kleineren Abschweifung zu rueinem vor Auge schwe- 

benden letztjáhrigen Aufnalnnsgebiete zuriickkehrend, kann ich melden, 

dass liier ausser den in Serpentinisirung begriffenen Schiefern auch bereits 

entwickeltere Serpentine nicht lehlen, obivolil diese nocli immer nur spar- 

licher und in geringeren Flecken auftreten. 

Ich stiess auf derartige Vorkommnisse auf dér Spitze des Kapu-Go- 

ronyet, woselbst ich in den herumliegenden Serpentin-Blöcken auch Ser- 

pentin-Asbest sah, ferner am oberen Ende des Valea Mocserisului, am 

Fusse und llücken des vöm Kapu-Goronyet abzweigenden Ausliiufers, 

auch liier in Blöcken, endlich in beiden Gehángen des obersten Theiles 

von Valea Ducsinu. 

Au letzterer Stelle tritt auf dem vöm Viru Solinului herabführenden 

Wege, kurz bevor dieser das Thai erreicht, ein kleiner Serpentin-Fleck auf, 

in dessen im allgemeinen dunkelgrün gefarbten Masse mán auch Partién 

des lichter grün gefarbten edlen Serpentin bemerkt. 

Nocli einige Bemerkungen wünsche ich betreffs dér dritten Gruppé 

unserer krystallinischen Schiefer zu maciién. 

Es schwebte mii1 öfters die Frage vor, ob mán wohl nicht betreffs 

des Alters wenigstens eines gewissen, niiher freilich nicht bezeichenbaren 

Theiles dieser dritten Gruppé bereits an carbonische Ablagerungen zu 

denken habé, da Kudernatsch im benachbarten nördlichen Gebiete der¬ 

artige Absiitze thatsáchlich nachwies und bezüglich dieser bemerkte, dass 

die- Schiefer Gliedern dér Urschiefer-Formation iveit mehr gleichen, als 

eigentlichen Sedimentgesteinen, und dass unter ihnen Gesteine zu selien 

sind, die ganz thonschieferartig oder chloritschieferartig erscheinen.* 

In ahnlichem Sinne ausserte sich aucli Schloenbach, indem er 1. c. p. 

268 sagt, dass die Carbonformation dér benachbarten Gegend aus griinli- 

chen und graubraunlichen Schiefern, Conglomeraten und Sandsteinen 

besteht, dérén erstere von den unter ilmen lagernden deutlich krystallini¬ 

schen Schiefern oft nur durch ihre Petrefactenführung unterscheidbar 

und daher von diesen nur iiusserst schwierig abzugrenzensind. Indem er an 

betreffender Stelle weiter untén von den carbonischen Schiefern desBezova- 

Hügels sprach, betonte er abermals, dass diese ganz das Ansehen krystal- 

linischer Gesteine besitzen. 

Kudernatsch 1. c. p. 8á áussert sich auch noch dahin, dass dér Car- 

bon-Zug dér Sagradia bis in das Nerathal in dér Gegend von Lapusnik 

fortsetzt. 

Wir habén es liier mit einer heiklichen Frage zu tliun, denn wenn 

Kudernatsch 1. c. p. 81. 
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die carbonischen Sehiefer oft nur durch ihre organischen Einschlüsse von 

den unter ilinen lagernden deutlicb krystallinischen Schiefern unterscheid- 

bar sind, wie dies Schloenbach sagt, dann ist es klar, dass unsere Lage 

keine günstige ist, da ich in dér südlicberen Gegend die durch Schloenbach 

namentlich aber Kudernatsch aufgeführten Pflanzen nicht antraf. 

Sowohl Kudernatsch als auch Schloenbach sprecben indessen auch 

von Conglomeraten und Sandsteinen, alléin derartige Gesteine kann ich 

aus dem von mir bislier begangenen Terrain nicht nennen und nur in zwei 

Palién sah ich eiuige vielmehr Breccie zu nennende lose Ivnauer, d. i. bei 

Bucsava und Mocseris, in denen Stüeke des nahen krystallinischen Gestei- 

nes durch ein kalkiges Bindemittel zusammengehalten werden, und was 

daher auch eine ganz locale Bildung sein kann. 

Unter diesen Umstanden würde ich es heute für nicht geníigend 

begründet haltén, die dritte Gruppé krystallinischer Sehiefer des von mir 

bislier begangenen Gebietes, wenn auch nur zum Theile, für carbonisch zu 

erklaren. 

Uebrigens muss ich die in dieser Hinsicht noch nöthige Aufklárung 

vöm weiteren Laufe dér Arbeiten erwarten. 

Da ich mich eben mit dér dritten Gruppé unserer Sehiefer befasse, 

will ich kurz gleich jener trachytischen Ausbrüche gedenken, welche fást 

ausscliliesslich auf dem Territórium dieser Gruppé und zwischen dérén 

Gesteinen emportauchten, indem sie letztere örtlich véránderten. 

Von einigen Punkten des Yalea Lapusnik signalisirte sclion 

Schloenbach * das Auftreten trachytischer Gesteine und aus derNáheeines 

derartigen Vorkommnisses führte er Erze, namentlich im Sehiefer auftre- 

tende, Galenit führende Barytgange an. 

Vor Allém hebe ich hervor, dass meine weiter untén folgenden 

Bemerkungen, insoweit sie sich auf das Lapusniker Thal bezielien, nur 

dessen westliches Gehange betreffen. 

Nur etwas mehr als 1 Kilométer von den letzten Hausern Lapusnik’s 

traf icli die ersten trachytischen Ausbrüche. 

Es befinden sich daselbst mehrere mehr Locli denn Steinbruch zu 

nennende Aufschlüsse, welche die Bewohner auf das trachytische Gestein 

eröffneten, da sie dieses zu Bauzwecken verwenden. 

Es zieht dasselbe nur wenig über dér Thalsolile als ein mehrfach 

sich auskeilendes, schmales Bánd bis zu jener Mühle, dér gegemiber ein 

Kreuz steht. An letzterer Stelle ist unser Gestein neben dem Wasser dér 

Mühle noch zu sehen, befindet sich jedoch in einem sehr verwitterten Zu- 

stande, das Nachbargestein hingegen ist sehr quarzig und pyritreich. 

Mit diesem trachytischen Bande stehen wir am Fusse des östliclien 

* L. c. p. 208. 
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Gehiinges vöm Yiru Doszului und können uns in den zűr Gewinnung 

unseres Gesteines angelegten kleinen Aufschlüssen davon überzeugen, wie 

elér mit dem Eruptivgestein unmittelbar in Berührung tretende Theil unse- 

rer Schiefer in ein dunkleres, sehr quarziges, liartes Gestein umgewandelt 

ist, das den Pyrit nicht nur eingesprengt, sondern örtlieh auch in Bláttern 

und dünneren Adern führt. 

Dieses trachytische Gestein des Lapusniker Tliales ist von graugrün- 

licher Farbe und zeigt schon dem freien Auge Quarz, Amphibol und den 

weissen , theilweise bereits verwitterten Feldspath , dér von Herrn 

Schafarztk náher untersucht, nach freundlieher Mittheilung als Andesin 

sich erwies. 

Glimmer felüt zwar auch hier nicht, docli ist derselbe bereits zu 

einer grünlichen Masse umgewandelt und kann, makroskopiscli betrachtet, 

bezüglich seiner Háufigkeit mit dem Amphibol nicht einmal entfernt sich 

messen; es gibt indessen Punkte, wie beispielsweise die östliche Seite des 

Yiru Ivornyilor, evő dér schwarzlichbraune Biotit neben dem Amphibol 

schon háufiger auftritt. 

Unser quarzführender Amphibol-Andesit oder Dacit gewinnt an sei- 

nem südöstlichen Ende selbst porphyrisches Aussehen. Ausser seinen ge- 

wöhnlichen Bestandtheilen führt er auch noch Pyrit und ein zweites náher 

nocli nicht festgestelltes, metállisch glánzendes Mineral eingesprengt. 

Wir wissen weiters, dass im obern Theile unseres Tliales, jedoch 

bereits auf dem Territórium des Glimmerschiefers, unser Eruptivgestein 

gleichfalls auftritt, das jedoch hier eine feinere Textur besitzt, als weiter 

untén im Tliale. 

Dér oberwáhnte Yiru Doszului, dér von diesem etwas südwárts sich 

erhebende Yiru Kurmaturi und dér mehr nach Südosten stehende V. Kor- 

nyilor bilden jene drei Spitzen, von denen ich bereits eingangs ei"wahhte, 

dass sie vermöge ilirer spitzeren Gestalt, schon von grösserer Entfernung 

auffallen, indem sie die Anwesenheit von Eruptivgestein ahnen lassen; 

und in dér That ist es auch so, denn wenn auch nicht gerade auf den 

Spitzen selbst, so treffen wir doch zwisclien diesen und in dérén Nálie, 

unser meist schon in Yerwitterung begriffenes Eruptivgestein, das hier auch 

Biotit roichlicher führt. 

Auf den Spitzen selbst, jedoch auch an dérén Seiten, gewahren wir 

unsere, durch den Dacit metamorphosirten, ausserlich sehr rostigen, im 

írischen Bruche grauen oder schwarzlichgrauen, sehr quarzigen und an 

Pyrit reichen Schiefer, die zufolge ilirer kieselreichen Beschaffenlieit dér 

Yerwitterung sehr widerstehen, und demnaeli die spitze, hervorstehende 

Fönn lángé behalten können. 

Noch weiter gégén Südwesten traf ich unser Eruptivgestein noch in 

-einigen klemén Durchbrüchen an, alléin es bilden diese nur geringe und 
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zerstreutere Vorkommnisse, dér relatív grösste Durchbruch ist unbedingt 

jener zwischen Y. Doszului, V. Kurmaturi und V. Kornyilor, nordwestlicb 

von Lapusnik. 

Die weiter oben behandelten krystallinischen Schiefer bilden zwischen 

Mocseris und Lapusnik den nordwestlichen Saum des südwestlichen Endes 

dér Almás und so muss ich auch auf diese reflectiren, docb was mán in dieser 

Hinsicht hier sieht, gibt zu keiner Bemerkung Anlass, und so bemerke icb 

nur kurz, dass wir es betreffs dér Mediterran-Scbichten auch hier mit 

gelbem Sande zu thun habén, dér örtlich selbst Schotter führt, oder aber 

seltener sich zu Sandstein verfestigt, gleichwie wir auch gelblichen, sandi- 

gen Mergel oder Thon, zuweilen roth gefárbt, antreffen. Von Kohlé sah 

ich hier nicht einmal eine Spur. 

In einzelnen selteneren Falién stiess ich auch auf zerstreut heruin- 

liegende. aus gröberen Stücken besteliende, alléin nur geringere Partién 

bildende Schotter, die indessen vielleicht eher schon als Diluvial zu neli- 

men sind. 

Nacli dem Vorangehenden kann ich nun zűr Besprechung jenes 

westlichen Theiles meines Aufnahmsgebietes übergehen, von dem ich 

bemerkte, dass es ein ziemlich hohes Gebirgsland bildet, das durch riesigen 

Wald bedeckt wird, und mit dem gleichfalls schon erwáhnten Zugé von 

Kalkíelsen beginnt. 

Wenn wir die Gesteine dieses Felsenzuges zwischen Mocseris und 

Lapusnik náher untersuchen, so erkennen wir in ilmen leicht jene Kaiké, 

mit denen wir in dem südwestlichen Gebiete als Gliedern dér tieferen 

Gruppé unserer Kreideabsátze zu thun liatten. 

Es ist dies durchaus kein unerwartetes Eesultat, da wir wissen, dass 

die Mocseriser und demnach auch die Lapusniker cretaceischen Ablage- 

rungen nur die Fortsetzung jener bilden, welche wir 1881 bei Bucsava 

erkannten. 

Hier bei Mocseris und Lapusnik habén wir es gleichfalls mit haupt- 

sáchlich gelblichen bis weissen, seltener grauen und dann etwas bitumi- 

nösen oder selbst rothen Kaikén zu thun, die in riesigen Wánden anste- 

hen, wie z. B. Szorbi maré oder aber Kersia móri. 

Auch die Kaiké dieser Gegend zeigen háufiger jene eigenthümlichen 

oolithischenZeichnungen dér Grundmasse, gleichwie dieim südwestlicheren 

Terrain gesehenen Foraminiferen - Durchschnitte , Kalkspath-Pünktchen 

und Adern. 

Dass die in Rede stehenden Kaiké in dér That Glieder dér tieferen 

dér zwei, bei Bucsava unterschiedenen Kreideabtheilungen sind, beweist 

auch jener Umstand, dass wir diese Kaiké aus dér Gegend Lapusnik’s von 

dér Kersia móri und dem Szorbi maré ununterbrochen auf den Habitului, 

und von hier auf den Viru Habiczelului verfolgen kőimen, und da dieser 
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Zug im benachbarten Y. Smidosa seine Fortsetzuug findet, so können wir 

unseren Kreidekalken von hier gleichfalls ununterbrochen auf die Konuna 

Nyerganului hinüberfolgen, bis sie schliesslich über die Konuna Persului 

ins Bucsavaer Yalea maré gelangen. 

Es kann demnach darüber kein Zweifel obwalten, dass wir es betreffs 

dieser Kaiké mii dér tieferen dér bei Bucsava unterschiedenen zwei 

Kreidegruppen zu thun habén, d. i. mit Dr. Tietze’s sogenanntem Weitzen- 

rieder Kaik. 

Ich kann weiters daran nicht zweifeln, dass die bei Bucsava als tiefere 

Gruppé unterschiedenen Kaiké nichts anderes sind. als die Fortsetzung 

jenes Rudistenkalk-Zuges, welchen Kudernatsch auf seiner Karte, die sich 

auf das mit meinem Arbeitsgebiete gégén Norden benachbarte Terrain 

bezieht, als östlichen Saum dér dortigen Kalkablagerungen ausseheidet 

und betreffs dessen er in seiner Arbeit * selbst bemerkt, dass derselbe un¬ 

unterbrochen bis zum Neratliale fortsetzt. 

Wir wissen ferner auch, dass Kudernatsch die Kaiké dieses Zuges 

überwiegend in seine untere Rudisten-Etage stellte (1. c. p. 137) und so 

schloss ich richtig, als ich 1881 in den Kaikén dér unteren Gruppé von 

Bucsava Kudernatsch’s unteren Rudistenkalk vermuthete.** 

Schon Kudernatsch war geneigt, die untersten Gliedér des oberwáhn- 

ten östlichen Saumes zum weissen Jura zu rechnen (1. c. p. 137) und ich 

kann meinerseits bemerken, dass auch ich langs des Felsenzuges zwei 

Stellen kenne, wo am Fusse unserer Kreidekalke, jedoch auch zwischen 

ihnen, in dünnem Bande auch solche Gesteine vorkommen, welche ich 

nach all meinen bisherigen Erfahrungen, auch in Ermangelung von Yer- 

steinerungen, nur für jurassisch ansprechen kann. 

So z. B. stiess ich an dér Südseite dér Kersia móri auf graue bis gelb- 

liche, manchmal violette Flecken zeigende schiefrige Mergel, welche daselbst 

in Gesellschaft lichtbraunlich-gelblichen bis grauen Ivalkes auftreten, wobei 

in denselben grauer Hornstein oder wenigstens schmutzigweisser, von feinen 

Porén durchzogener kieseliger Kaik in Knollen ausgeschieden ist. Ich kann 

diese Gesteine nur für jurassisch nehmen und sie erscheinen innerhalb 

unserer Kreidekalke in einer Scharte, welche dér nach dér Pojana Hodo- 

basnitza führende Schafsteig als Uebergangspunktüber dieriesigen Felsen 

benützt. 

Eine ahnliche Erscheinung kann ich aus dér thalartigen Vertiefung 

melden, welche aus dem Gutin ins Valea Hodobasnitza hinauffuhrt, und 

wo ich gleichfalls ein dünnes, von hornsteinführenden jurassischen Kaikén 

gebildetes Bánd constatiren konnte, das von Szorbi mik bis an die Nord- 

* L. c. p. 136. 

** Geologisclie Notizen von dér Aufnahme des Jahres 1881. Pag. 5. 
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seite des Yiru Solmului zu verfolgen ist, und durch welche dér obercre- 

taceische Kaik des Yiru Solmului vöm Hauptzuge abgetrennt erscheint. 

Solch hornsteiuführende Kaiké nannte ich bereits voriges Jahr von dér 

Pojana Arsza und icli kann liier beifügen, dass auf dem von dér Kreide 

eingenommenenGebiete auchnoch weiter drinin kleineren Partién mehrfach 

derartige jurassische Gesteine zu treffen sind, wie z. B. an dér Ostseite des 

Tilva Scsifuronye, oder mán findet lose herumliegend den Schotter des 

Kieselkalkes, Alles dieses als sichere Anzeichen dér daselbst auch sonst 

sich offenbarenden Störungen. 

Zűr Beobachtung dér Einfallsverháltnisse bietet diese Gegend kein 

geeignetes Object dar, und deshalb führe icli auch diesbezügliche 1 )aten 

nicht an. 

Indem wir unsere soeben besprochenen Kreidekalke gégén Westen 

überschreiten, treffen wir auch auf dem jüngst begangenen Gebiete auf 

Gesteine, welche petrographisch und palseontologisch völlig an manclie dér 

Gesteine dér in den Kreideablagerungen des südlicheren Terrains unterschie- 

denen hóhérén Gruppé zurückerinnern. 

Wir habén hier eine Zone meist grauer, zuweilen gelbgefleckter, 

bráunlicher bis gelblicher Kaiké vor uns, welche indessen in vielen Fallen 

mehr-weniger mergeliger Natúr sind und demnach gewöhnlich nicht so 

schön rein sind, als die Kaiké dér unterlagernden Gruppé. 

Ausnahmsweise traf ich wolil auch Mergel an, wie z. B. auf dem 

von Lapusnik nacli Potok führenden Wege, oder aber auf den Pojanen 

Zuni und Hodobasnitza und gewöhnlich sind die letzteren Gesteinsvarietaten 

die an Orbitulinen reichen. 

Ich kann es wolil nicht sagen, dass Sandsteine gánzlich fehlen, doeh 

sind sie genug selten vertreten, und kann ich als Punkte für das Auftreten 

derartiger Gesteine den von dér Pojana Szorbi mik zűr Pojana Scsifuronye 

Patruki führenden Weg nennen, woselbst ich unmittelbar vor letzterer 

Pojana Sandsteinstücke sah. 

Ebenso fand ich von hier directe gégén Süden, geradevor jener Doline 

des Valea Hodobasnitza, in welcher das hier ohnehin sj:>árliche Wasser 

versiekért, einen orbitulinen (patellinen) und andere Foraminiferen enthal- 

tenden sandigen Kalkmergel, dér durch Auslaugung des Kalkgelialtes an 

den Rándern zu Sandstein wurde, alléin derartige Yorkommnisse gehören 

auf dem im abgelaufenen Jahre begangenen Gebiete zu den Seltenheiten. 

leli kann es nicht unerwáhnt lassen, dass ich im letztjalirigen Auf- 

nahmsgebiete, alléin nur an einer Stelle, niimlich auf dem von dér Pojana 

Hodobasnitza zűr Scsubeje genannten Blösse führenden Fusspfade in Orbi¬ 

tulinen führenden braunen, mergeligen Kaikén dunkelbraune Hornstein- 

knollen beobachtete; es ist dies dér erste Fali, dass ich in unseren creta- 

ceischen Gesteinen Hornstein antraf. 



250 JAHRESBERICHT DÉR KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT 

Was aber die in Bede stehenden Ablagerungen besonders interessant 

erscheinen lásst, ist dér Umstand, dass wáhrend in den Kaikén dér tieferen 

Gruppé unserer eretaceiseben Bildungen, sowie ich dieselben kartirte, mán 

ausser den gewöhnlicb gleichfalls nur sparlicher ersebeinenden kleineren 

Foraminiferendurcbschnitten und den bereits früber beobacliteten Ivoral- 

len kaum etwas Anderes trifft, wir in den auf diese folgenden , soeben 

bebandelten Kreideablagerungen reichlicb Foraminiferen finden. 

Neben den mannigfaltigen kleineren Foraminiferen fallen sebon 

vermöge ibrer grösseren Form die Orbitulinen sogleicb auf, seltener und 

nur an einzelnen Punkten sab icb aucb Bracbiopoden; ausser diesen 

gewabren wir zahlreiche, eigentbümlicb geformte, bald rundlich, bald lang- 

liche Körpercben in dem Gesteine, von denen viele Oolitbkörnem abneln. 

Betreffs dér Natúr dieser Einscblüsse' erwarte icb von dér mikrosko- 

pischen Untersuebung derselben Aufschluss, doch würde icb glauben, dass 

Manche derselben nichts anderes sind, als Lithothamnien, welche ich aus 

dér südlichereu Gegend sclion anfübrte. 

1 mrehsebnitte von Korallen, sowie Bteinkernbruchstücke, die zumeist 

an Caprotinen erinnern oder dérén Durchschnitte, konnte icb örtlich 

gleichfalls wahrnebmen. 

Icb kann daran nicht zweifeln, dass wir es betreffs dieser foramini- 

ferenreichen Gesteine mit nichts Anderem zu tbun babén, als mit Ablage¬ 

rungen dér bei Bucsava unterschiedenen zweiten, d. i. böberen Kreide- 

gruppe. Betracbten wir die Fortsetzung dieser Gesteine gégén Südwesten 

etwas naber, so seben wir in dér That, dass wir dieselben aus dem Auf- 

nahmsgebiete des jiingstverílossenen Jabres vorerst ununterbrocben bis in 

ebe nácbste Nahe dér Pojana Czirkovicza verfolgen können, überall gégén 

Osten durcb die schönen, reinen Kaiké dér tieferen Gruppé begrenzt und 

unterlagert. 

In dér Gegend dér letztgenannten Pojana erleiden unsere Scbicbten 

insoferne eine Unterbrecbung, als dér Felsenzug dér Kaiké, dér am Yiru 

Habiczului beginnt und über den Habitului, Szorbi mar,e gégén Kersia 

móri etc. hinzieht, gegenüber den mit ibnen gleichalterigen Kaikén, des 

am recliten Ufer dér Nera sicb erhebenden Y. Szmidosza und V. Arszi gégén 

Nordwest bin etwas hinausgeseboben erscheint, wenn wir uns aber nur 

etwas gégén Büdöst wenden, stossen wir am Südrande dér mit Czirkovicza 

benachbarten Pojana Orbecz sogleich wieder auf unsere foraminiferen- 

reiche, liöhere Gruppé, welche nun, die Nera übersetzend, von hier langs 

dér Grenze des einst'gen Boinanenbanater Begimentes ununterbrocben 

nacb Stancsilova und von hier ins Bucsavaer Yalea maré fortsetzt, wobei 

sie aucb in diesem letzteren Theile ibres Laufes gégén Osten bin durcb die 

zu unserer tieferen Gruppé geliörigen schönen Kaiké des Y. Szmidosa, 

Konuna Nyerganului undKonuna Perszului begrenzt und unterlagert wird. 
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leli íührte sclion in meinem vorjáhrigen Berichte an, (láss unsere 

foraminiferenreiche Gruppé sehr an die sogenannte Orbituliten-Etage 

Kudeenatsch’s erinnert, mit welcher sie, von dér localen petrographischen 

Ausbildungsweise abgesehen, wahrscheinlich auch zusammenfállt. 

Kudeenatsch spricht wohl von Sandsteinen und Mérgein, welche 

hingegen auf dem von mir begangenen Gebiete wenn auch nicht feli len, 

so doch eine untergeordnete Rolle spielen; eine Ausnahme in dieser Hin- 

sicht maciit nur das Bucsavaer Yalea maré und elessen Nachbarschaft, 

woselbst ich sowolil Sandsteine als auch Mergel, selbst mit Kohlenführung 

in dér in Rede stehenden Gruppé mehr gégén das Hangende hin in relatív 

grösserem Maasse sehen konnte. 

Da ich aber im letztjáhrigen Herbste dieser foraminiferenreichen, 

wenn auch gégén Norden hin durch mehr kalkige Gesteine vertretenen 

höheren Gruppé bis an den von Lapusnik nach Potok führenden Weg 

folgen konnte, und wenigstens mit einem Ausfluge bis zűr Pojana Roski- 

lor vordrang, welche an dér Südlehne dér auch auf Kudernatsch’s Karte 

angeführten Kersia maré sich ausbreitet, so konnte ich mich überzeugen, dass 

unsere foraminiferenreichen Kaiké auch bis zu dieser Pojana fortsetzen, 

wobei ich daselbst, mehr gégén Westen hin, auch grünlich-graue mergelige 

Sandsteine sah. 

Ich muss bemerken, dass icli mit den letzterwahnten Punkten bereits 

auf ein Terrain gelangte, auf welcbes sich das südliche Ende von 

Kudeenatsch’s Karte erstreckt und ich kann demnach sagen, dass die von 

mir in dem weiter gégén Síiden gelegenen Gebiete als höliere Gruppé 

zusammengefassten Ablagerungen gégén Norden thatsachlicli mit jenem 

Zugé dér Orbituliten-Etage in Verbindung treten, welchen Kudeenatsch 

vöm Fusse dér Kersia maré anüber die Skok bis zum Tliale dér Minis, ja 

selbst noch weiter, ausseheidet. 

Ob die orbitulitenfülirenden Sandsteine und Mergel Kudeenatsch’s 

im nördlichen Terrain dér Gesammtheit dér von mir im südlicheren 

Gebiete als höhere Gruppé zusammengefassten Ablagerungen entsprechen, 

oder nur einem gewissen Theile derselben, darüber kann ich mich heute in 

bestimmter Weise noch nicht áussern. 

Eines kann ich indessen schon heute hervorheben, dass ich niimlicli 

in den Kaikén unserer tieferen Gruppé, sowie ich diese von den Gesteinen 

dér höheren Gruppé auf meiner Karte auseinander zu haltén trachtete, 

Orbitulinen bisher nicht kenne, obwohl ich meinerseits auch darin nichts 

finden würde, wenn sie hie und da spárlicher dennoch auftreten sollten, 

wofür ich indessen kein Beispiel kenne. Ich halté es deshalb für notli- 

wendig dieses Umstandes zu gedenken, da Kudeenatsch (1. c. p. 137) aus 

dem mit dem besprochenen bereits sehr benachbarten, theilweise vielleiclit 

schon identischen Gebiete aus dem tieferen Rudistenkalke auch Orbitulinen 
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erwahnt, wogegen ich diese bisher nur aus den eigenthümlichén Gesteinen 

dér hóhérén, foraminiferenreichen Gruppé anführen kann; doch ist es 

wahr, wir linden unter diesen gewisse mergelfreiere, kalkigere Varietaten, bei 

denen es nicht immer leicht wird, sie von den Gliedern dér tieferen Gruppé 

zu unterscheiden. Betreffs dér Alters dieser Kreideabsátze kann ich auf 

meinen vorjahrigen Bericht verweisen. 

ÜBER I)IE THÁTIGKEIT DÉR ERDBEBEN-COMMISSION DÉR UNGARD 

SCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT WÁHREND DES ERSTEN JAHRES 

híres bestandes. 

(Vorgelegt in dér Fachsitzung dér ung. geol. Gesellschaft am 3. Januar 1883.) 

Die Erdbeben-Commission, die sich bereits im.Jahre 1881 constituirte, 

konnte erst mit Ende desselben Jahres zűr Ausführung ihres Vorhabens 

schreiten , als námlich die ungarisc-he Akademie dér Wissenschaften in 

liberaler Weise 200 íi. ö. W. zűr Herausgabe dér nöthigen Drucksachen, 

Anschaffung von Journalén etc., sowie auch für drei Jahre eine jahrliche 

Sumrne von je 100 fi. ö. W. für die laufenden Ausgaben, ferner 200 fi. ö. W. 

für eventuelle Exmittirungen votirte. 

An Drucksachen wurde herausgegeben : 

1. Ein Circular an sammtliche Bedactionen dér inlándischen Blatter. 

2. Ein Circular an Priváté, in welchem dieselben aufgefordert werden, 

die Beobachtung dér Erdbeben zu übernehmen. 

3. Eine kurzgefasste Brocliüre als Anleitung zűr Beobachtung von 

Erdbeben, welche an die Beobacliter zűr Yertlieilung gelangte. Diese Bro- 

chüre, welche ursprünglich auf Veranlassung dér Erdbeben-Commission dér 

«Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft» von Hrn. Prof. A. Heim 

in Zürich verfasst wurde, — wurde mit Einwilligung des Verfassers auch 

von dér ung. Erdbeben-Commission als Instructionsschrift zűr Beobach¬ 

tung dér Erdbeben angenommen und mit einigen Zusátzen und Veriinde- 

rungen, sowie auch allé íibrigen Drucksachen in zwei Sprachen (ungarisch 

und deutsch) herausgegeben. 

4. Frage-Bogen in ungarischer und deutscher Sprache. 

Auch setzte sich die Commission zum Zwecke einer je genaueren 

Beobachtung dér Erdbeben durch die freundliche Vermittlung dér hiesigen 

k. ung. meteorologischen Centralanstalt mit sammtlichen meteorologi- 

schen Beobachtungs-Stationen in Verbindung, und stellte derselben zum 

Zwecke dér Yertlieilung die entsprechende Anzahl von dér Instructions- 

schrift und den Eragenbögen bereitwilligst zűr Verfügung. 
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lm Ganzén zalilte die Commission — miteingerechnet die meteoro- 

logischen Stationen — mit Ende 1882 — gégén 300 Correspondenten, von 

denen bereits mehrere im Laufe des verflossenen Jahres Berichte über 

stattgebabte kleinere Erdbeben einsendeten. 

Kroatien betreffend erhielt die Commission auf ihre Anfrage von 

Herrn Pr. Dr. G. Pilar in Agram die Auskunft, dass síeli in Agram nacb 

dem grosseu Erdbeben imJahre 1880 ebenfalls eine Erdbeben-Commission 

constituirt habé, dérén Aufgabe es sein wird, sammtliche in Kroatien und 

Slavonien stattfindenden Erdbebenerscheinungen zu beobachten. Die 

Agramer Erdbeben-Commission wird materiéit von dér siidslavischen 

Akademie dér Wissenschaften unterstützt. Ein gegenseitiger Austausch dér 

einlaufenden Daten mit Ende eines jeden Jahres, — auf Wunsch auch 

friiher — erscheint beiden Commissionen wünschenswerth. 

lm abgelaufenen Jahre fand kein grösseres Erdbeben statt. 

Die Liste dér auf verschiedenen Wegen dér Commission zűr Kennt- 

niss gelangten Erdbeben ist folgende: 

1882 am 21. Januar 7h 55' Abends war in Agram ein 3" láng andauern- 

des Beben zu verspüren, dem ein unterirdisches Boltén voranging. 

(Egyetértés.) 

1882 am J. Mcirz 9h 5' Abends in Moson-Szt- János im Wieselburger 

Comitate ein mit einem unterirdischen Botién verbundenes 3" dauern- 

des Erdbeben. Bichtung S—N. (Budapestéi’ Tagesblátter.) 

1882 am 26. Jani um llh IP Nachts war in Fiume ein ziemlich starkes 

unterirdisches Botién zu vernehmen, welches jedoch von keinerlei 

Erschütterung begleitet wurde. Dér Seismometer im physikalischen 

Cabinet dér Marine-Akademie blieb unverandert. (Prof. Dr. Peter 

Salcher.) 

1882 am 17. Juli waren Vormittags 8h 53' in Rakovacz (bei Karlstadt) 

zwei schwache aus SO. kommende durch ein Zeitintervall von 1" 

getrennte Stösse zu verspüren, wetche nicht blos die Fenster und 

Thüren des Lehrsaales erzittern liessen, sondern aucli die Hangelampe 

in Schwingungen versetzten. (Prof. Márkus Miksic.) 

1882 am 19. September um 9 Uhr 4' 25" Vormittags zwei geringe Stösse 

in Karlovicz; dieselben waren von einem kurzen Boltén begleitet. 

Das Beben war ausserdem noch in den Ortsckaften Bukovacz, Consta- 

novee und im Patanováczer Thale zu verspüren. (Prof. Márkus Kre- 

csarevics in Neusatz.) 

1882 am 29. October war in Tapolcza (Comitat Zala) zweimal eine 

Erderschütterung wahrzunehmen. Die erste erfolgte um 3/il2 Uhr 

Vormittags, die zweite 5 Minuten vor 3 Uhr Nachmittags. Beide 

Ersclnitterungen dauerten ungefahr 3" und bestanden aus einem 
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schwachen Stosse und einer kurzen darauffolgenden Schwiogung. 

])as vormittágige Beben war ausserdem von einem sehr schwachen, 

scheinbar aus weiter Férné hörbaren Getöse begleitet, welches mehrere 

Secunden láng anliielt. Die Eichtung war in beiden Fallen NNW— 

SSO. (Prof. Güstav Redl.) 

1882 am 24. November um Vaá Fin- Nachmittags nahmen mehrere Ein- 

wohner in Ofalu (bei Bortyhád im Tolnaer Comitate) und in dér 

benachbarten Ortschaft Apáthi ein mit einem donneráhnlichen 

Getöse beginnendes und einem Zittern endigendes Erdbeben wahr. 

Die ganze Erscheinung dauerte blos 6—1" und ging von 0. nach W. 

(Oekonom Johann Vollstuben und Oberförster Christof Kapfinger.) 

1882 am 27. November um ü2h 3' 3" Nachts verzeichnete dér Seismograph 

in Fiume eine horizontale von 0. kormnende Bewegung. (Prof. Dr. 

Petek Salcher.) 

1882 am 20. December um 9h 47' Abends vernahm mán in Veszprém ein 

ca. 2" dauerndes Erdbeben, welches mit einem unterirdischen Getöse 

und Stoss begann und einem Zittern endigte, in Folge dessen Thüren 

und Fenster erklirrten und leichtere Gegenstande von den Schránken 

sogar herabfielen. Dies Erdbeben soll auch in Stuhliveissenbury ver- 

spürt worden sein. (Prof. -Josef Perger.) 

1882 am 21. December vernahm mán in Fiume zweimal Erdbeben u. z. 

Y. M. I0h 15' 30" und N. M. ca. 61'. Das erstere dauerte ungefáhr 6" 

und war von einem unterirdischen Getöse begleitet, welches von vielen 

Bewohnern dér Stadt vernommen wurde. Die Richtung des Bebens 

wurde durch den Seismographen aus 0. kommend verzeichnet. Die 

zweite Erdbeben-Erscheinung bestand blos aus einem schwachen 

unterirdischen Rollen ohne Stoss. (Prof. Dr. Peter Salcher.) 

1882 am 29. December vernahm mán um Mitternacht in dér Ortschaft 

Gicz im Veszprimer Comitat ein ansclieinend aus N. kommendes star- 

keres unterirdisches Getöse, jedoch ohne irgend eine Erderschütterung. 

(Correspondent Alexander Hidvéghy.) 
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DIE QUANTITATIVE CHEMISCHE ANALYSE DES EISENHÁLTIGEN 

MINERALWASSERS VON ROSENAU. 
von 

Alexander Kalecsinszky. 

(Vorgelegt in dér Fachsitzung elér ungarischen geologischen Gesellschaft ani 

7. Február 1883.) 

Nordwestlich von dér Stadt Rosenau (Comitat Gömör) befindet síeli 

in dér Entfernnng von circa einer Viertelstünde Weges im Csúcsoméi- Thale 

das «Biscliofs-Bad», von dessen Wasser blos so viel bekannt ist, dass es 

eisenháltig ist und 16 Badewannen speist; eine vollstandige cliemische 

Analyse liegt bis jetzt nicht vor. Eine altere Analyse befindet sicli in dem 

balneologisclien Werke Dr. Dávid Wachtel’s «Ungarns Curorte und Mine- 

rcdquellen», Oedenburg 1859. Nicht weit von diesem Bade befindet sicli 

bei dér Sommer-Wohnung des Herrn Albert Markó eine zweite eisenháltige 

Quelle, dérén Wasser von dér Familie ebenfalls zum Baden benützt wird, 

und von welcher auch in filteren Aufzeichnungen Erwfihnung geschielit. 

Meine Untersuchungen beziehen sich auf das Wasser dieser letzteren 

Quelle. 

Dér mit Steinen ausgemauerte und gedeckte Brunnen befindet sich 

an einer dér höchsten Stellen des Gartens, so dass das Eindringen von ober- 

irdischen Wássern ausgeschlossen ist. Das Wasser dieses Brunnens wird 

in Eisenröhren unter dér Erdoberflfiche zu dem tiefer gelegenen Badehause 

geleitet, wo dasselbe, da es nur spfirlich zufliesst, zuerst in einem Reser- 

voir gesammelt. wird, von wo aus es theils in den Késsél zum Wfirmen, 

theils aber direct in die Badewanne gelangt. 

Wenn das Wasser lfingere Zeit hindurch steht oder aber gewarmt 

wird, so trübt sich dasselbe von dem sich abseheidenden Eisensalze; im 

Uebrigen ist es rein, durchsichtig und in dünnen Schichten farblos. 

Das blaue Lakmuspapier wird von dér Kohlensaure vorübergehend 

schwach geröthet, wfilirend das rothe Lakmuspapier schwach blau wird. — 

Das Wasser ist schwach sauer und schmeckt nach Eisen. Mitunter sind 

auch Spuren von Schwefelwasserstoff zu bemerken, besonders wenn es in 

einer Flasche tüchtig zusammengeschüttelt wird. 

Giessen wir das Wasser in ein Glas, so bedeckt sich letzteres ausser- 

lich mit Thau, da die Temperatur des Wassers geringer als die dér Luft zu 

sein pflegt. 
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So beobachtete ich z. B. ara 18. Juli 1882 : 

urn 10 Uhr Vm 

Temperatur dér Luft 23-5° C. 

Temperatur des Wassers 14-0° C. 

Gasentwicklung wurde an dér Quelle niclit beobachtet. Das zűr Ana- 

lyse nöthige Wasser scböpfte ich am 18. Juli 1882. Wahrend und vor dér 

Zeit des Schöpfens war die Witterung anhaltend schön. Bei dér Analyse 

wurden als Behelfe benützt: Bunsens Aschen- und Mineralwasser-Anahjse 

(1874j und Carl Tiians : Chemische Analyse dér Therme des artesischen 

Brunnens im Stadtwaldchen von Budapest. Bei dér Zusammenstellung dér 

Mineralwasser-Analyse befolgte ich die Vorsehlage Thans.1 

Die Analyse führte ich im chemischen Laboratórium dér Universitat 

Budapest aus. 

Die Details dér Ausführung übergehend, theile ich in Folgendem die 

Ergebnisse dér Analyse mit. 

Die empirische chemische Zusannnensetzung des Wassers des 
«Markó-Brunnens» bei Rosenau. 

in 10.000 Gr. Tli. Die Percente dér Aequivalenz- 
Wasser werthe 

Magnesium ... 0-14464 Mg V2 34-91 

Calcium ... 0-19920 Ca Va — 28-85 

Nátrium ... _ 0-15413 Na — 19-47 

Eisen... 0"13335 Ee V2 — 13-79 

Mangan .. 0-01325 Mn Va 1-39 

Kálium ... ... 0-01430 K = 1-05 

Aluminium ... 0-00186 A1 Va = 0-59 

Kohlensaure ... 0-81771 COs Va — 78-94 

Kieselsaure ... 0-20570 SÍO3 Va — 15-67 

Schwefelsáure ... 0-05150 SOt Va 3-11 

Cblor ... ... ... 0-02780 Cl = 2-26 

Halb gebundene und freie Koblensáure (COa) in 10.000 G. Theilen 

Wasser 2-6937 Gr. = 1362-24 Kubik-Cmt. 

Specifisches Gewicht = 1-00023. 

Temperatur des Wassers = 14*0° C.’ als die Temperatur dér Luft 

23-5° C. betrug. 

:: Than Iá. «Az ásványvizek vegyelemzésének összeállításáról.» Jalirbuck dér 

X. Versammlung dér ungariscken Aerzte und Natm'forscher in Maros-Vásárhely. — 

Pest 1865. Pag. 232. 

um 12 Uhr M. nm 12 Uhr 25 Min. 
Nachm. 

20-5° C. 23-5° C. 

13-0° C. 14.0° C. 
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Die combijiative Zusarmnensetzung des Wassers des «Marhó - 
Brunnens» 

(auf Salze berechnet.) 

Kohlensaures Nátrium ... Naa CO.i 

in 10,000 Gew. Th. 
Wasser 

0.5479 

Kohlensaures Calcium ... ... Ca CO3 0-4444 

Kohlensaures Magnesium ... ... Mg COs 0-5062 

Kohlensaures Eisen ... ... Fe COs 0-2762 

Kieselsaure-Hydrat ... ... ... Ha Si Os 0-2059 

Schwefelsaures Calcium... ... Ca SCG 0-0730 

Kalium-Chlorid _ ... ... ... KC1 0-0273 

Kohlensaures Mangan ... ... Mn COs 0-0265 

Natrium-Chlorid ... ... ... ... Na Cl 0.0245 

Aluminium-Hydroxyd ... Alá (OH)s 0.0052 

Jod-Verbindungen ... Spuren. 

Organische Stoffe ... ... ... . — — Spuren. 

Freie und halb gebundene Koh- 

lensaure ... ... ... COa 2-6937 

Summe dér im Wasser aufgelösten Bestandtlieile 4-8308 

Diese Analyse zeigt: 1. Dass das specifische Gewicht des Wassers ge- 

ring ist (1-00033), 2. dass die Menge dér in Lösung befindlichen fixen Be- 

standtheile nicht gross ist (= 1 *79), dass aber das Wasser eine bedeutende 

Menge von Eisen und Mangan, sowie ferner in grösserer Menge Nátrium 

enthalt, welch’ letzteres wenigstens zum grössten Theil an Kohlensáure 

gebunden ist, da das Wasser sicli schwach alkalisch verhalt. In Folge 

dessen können wir das Mineralwasser von Rosenau in die Beihe dér alkali- 

schen und eisenhaltigen Mineralwasser stellen. 

GEOLOGISCHE NOTIZEN AÜS DEM LEITHAGEBIRGE. 
von 

Ludwig v. Both. 

Anknüpfend an die «geologischen Beobachtungen im Leithagebirge» 

Herrn Ernst Kitti/s (Yerhandlungen dér k. k. geol. B.-A. Nr. 15 und 1G 

von 1882), welche Mittheilung mir zunáchst Yeranlassung zűr Publication 

nachstehender Zeilen bietet, kaim ich nicht umhin, im Anhange zu dieser 

sowohl, wie einer früheren Mittheilung des Herrn Custos Th. Fuchs «Ueber 

17 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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die Tertiárbildungen bei Geoyss und Breitenbrunn am Neusiedler See» 

(Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1868, p. 26í)) in fragmentarischer Form einige 

ergánzende Bemerkungen hier folgen zu lassen. Die eingehende, zusam- 

inenliángende Schilderung dér bei meiner Aufnahme im Leithagebirge 

erzielten Resultate wird sich wohl noch etwas verzögern, da das von dórt 

mitgebrachte -— ich kann sagen, recht reichhaltige — Matériáié erst zum 

Theil durchgearbeitet ist. 

Was zunáchst die Zeiler-Steinbrüche am N.-Abfalle des Zeiler Berges 

betrifft, die ich Ende Juni 1882 gelegent-lich meiner Aufnahme besuchte, 

so konnte ich hier gleichfalls allé drei Neogenstufen constatiren, wie ich 

das nach meinen, im direct südlich anscliliessenden Gebiete gemachten 

Erfahrungen übrigens auch gar nicht anders erwartet hatte. Dank den 

giinstigen Aufschlüssen des einzigen, noch ziemlich schwunghaft betrie- 

benen Krukenfellner’schen Bruclies am südlichen Ende dér ehemals gross- 

artigen Zeiler Briiche war ich Herrn Th. Fuchs gegeniiber insofern in einer 

glücklicheren Situation, als ich an dér Basis des von ihm 1. c. p. 271 

erwáhnten, circa 2° máchtigen blauen Tegel-Complexes, alsó dem «echten» 

Lithothamnienkalke unmittdbar aufgelagert, in einer erhárteten, etwas san- 

digen, Schwefelkies fülirenden Tlionlage Abdrücke von Cardium obsoldum 

Eighw., Modiola marginata Eichw., Tapes, und kleine, mit Grübchen ver- 

sehene, sowie glatte Ostracoden-Schalen fand, wodurc-h alsó das sarmati- 

sche Altér dieses ganzen Tegel-Complexes sammt seinen zwei eingelagerten, 

massenhaft Litliothamnien führenden Kalkbanken sicher nachgewiesen 

erscheint. Zwischen diesen beiden Kalkbanken, in dérén unterer auch ver- 

kalkte, etwas abgerollte Amiiliisteginen sich tűiden, zeigt eine erhartete 

Tlionlage gleichfalls Cardium obsoletum Eichw. und Modiola volhynica 

Eichw. 

Dér unter dem sarmatisclien Tegel- und Kalk-Complex folgende, un- 

gefahr 11 Meter macidig aufgeschlossene Leitha- (Lithothamnien)-Kalk 

liisst deutlich erkennbare Ampliisteginen in seiner ganzen Aíasse wahr- 

nelnnen, in seinen tiefsten, bláulichen, harten und compacten Lagen beob- 

achtet maii auch andere Foraminiferen, u. A. eine Triloculina. Unter dem 

Leithakalke folgt dann blauer Tegel in unbekannter Máchtigkeit. 

Das von Herrn Kittl erwáhnte pontische Conglomerat im Hangen- 

den des sarmatischen Schichtcomplexes, welches namentlich an dér obe- 

ren oder Ostwand des Krukenfellner'schen Bruches dem gelben Sande in 

máchtigeren Bánken eingelagert auftritt, und das, wie im Leithagebirge 

gewöhnlich, Steinkerne von Melanopsis, ganz vorherrschend Martiniana, 

Congerien und Cardien enthált, ist dasselbe, welches, als Strandbildung an 

dem Aufbaue des Gebirges Antheil nehmend, um dasselbe heruin die álte- 

ren Bildungen, wenn auch mehrfach unterbrochen, begleitet und kranz- 

förmig umsáumt. In áhnlicher Ausbildung konnte ich, wie aus meinen 



GKOLOGISCHE NÜTIZEN AUS DEM LEITHAGRBIRGE. 259 

Aufnalimsberichten hervorgeht, die pontischen Ablagerungen auch gégén 

die Oedenburger Berge Ilin, sowie am Westrande des Kroisbach-Ruster 

Bergzuges beobachten. — 

In Bezug auf den Steinbruch des Herrn Ruppert Pongrátz auf den so- 

genannten «Stockackern» am NW.-Gehange des Johannes-Berges, südlich 

bei Loretto, stimmen meine im Juli 1880 dórt gemachten Beobaclitungen 

mit jenen des Herrn E. Kittl nicht ganz überein. 

Yor Allém konnte ich hier, den untersten Tegel, in dem sich die 

Quelle befindet, mitgerechnet, nicht fünf, sondern nur vier, dem Kalkcom- 

plex eingelagerte Tegel- und Mergellagen constatiren. Ich will diese Tegel- 

und Mergel-Zwischenlagen von oben nacli untén mit a, b, c, d bezeichnen. 

Dér bis zűr Terrain-Oberflache hinauf in einer Machtigkeit von circa sechs 

Meter auf dem Tegel a liegende, harte, kluftige, plattige Kaik mit Kalk- 

sand und Mergelbrocken führt sarmatische Cardien, Ervilien etc., ist alsó 

sicher sarmatisch. Dér direct unter a folgende weiche, stark zerklüftete 

Kaik zeigt bereits vollkommen intacte Amphisteginen. — In ungefahr 

1.5 Meter Tiefe unter dem Mergel c und 3'5 Meter über dér tiefsten Tegel- 

lage d fand ich in einem grobkörnigeren, auch Gerölle einschliessenden 

Lithothamnien-Conglomerat nebst dem Fragmente eiues klemen, zártén 

Böhrenknochens Abdrücke von Cerithium pictum Bast. (entschieden vor- 

herrschend), daneben, aber viel seltener, solche von Ccrith. mediterránéum 

Desh. und C. doliulim Brocc., sowie nicht náher entráthselbare, Ervilien- 

artige Steinkerne. Cerithium pictum, so auch C. mediterraneum, sind aller* 

dings nicht entscheidende Formen, da beide bekanntlich sowolil im Medi¬ 

terrán, als auch im Sarmatischen vorkommen, nur C. doliolum ist meines 

Wissens in dér jüngeren, sarmatischen Stufe nocli nicht gefunden worden. 

Da sich nun in dem erwahnten zerklüfteten Kaiké unter Tegel a bereits 

sehr gut erhaltene Amphisteginen einstellen, charakteristische sarmatische 

Fossilien aber ich in dem ganzen Complex unter a nicht finden konnte, 

so glaube ich, dass wir es hier schon mit dér «Amphisteginen-Zone» zu 

thun habén, und Iliéit und halté demnach den <fanzen, unter dem Tegel a 

lagernden Complex für mediterrán. 

In dem Steinbruche, den Herr Bup. Pongrátz auf den sogenannten 

«Johannes-Aeckern» am N.-Abfalle des Johannes-Berges bei Loretto be- 

treibt, fand ich die Yerháltnisse wesentlich ebenso, wie Herr E. Kittl die¬ 

selben schildert, und liatte ich seiner exacten Beschreibung liöchstens noch 

hinzuzufügen, dass ausser den von ihm angeführten Petrefacten aucli 

Rissoen sich finden. Die hier nicht selten vorhandenen Steinkerne einer 

Helix würde ich allerdings zunachst nicht mit dér diluvialen und noch 

jetzt lebenden Helix abustrorum, L. vergleichen, sondern vielmehr auf 

Helix (Hemicycla) turonensis Desh. var. beziehen, die ich u. A. aus dem 
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sarmatischen Kaiké vöm Kuruczenberg bei Oedenburg und, in besonders 

scböner Erhaltung, vöm «Ivogl»-Berg bei Drassburg (Comitat Oedenburg) 

aus ebenfalls dér sarmatischen Stufe angehörigem schottrigem Sande besitze. 

Ausser dieser fand sich noch dér Abdruck einer kleinen Helix. Cyclostoma 

fand ich nachtraglich in dem aus diesem Steinbruche mitgebrachten Maté¬ 

riáié gleichfalls, so dass ich dérén Vorkommen nun auch meinerseits con- 

statiren kann. 

An dér Stelle, wo Herr Ivittl pag. 399 meine briefliche Mittheilung 

anführt, soll es untén in dér letzten Zeile heisson: «Diese Brüche sind . . • 

u. s. w. ganz im Sarmatischen angelegt, in dérén Liegendem dann conglome- 

ratische Lithothamnienkalke etc.zu Tagé treten.,» 

In dér sogenannten «Kirschnergrube», dem nun gánzlich und defi- 

nitiv aufgelassenen Steinbruche am Kamm des Gebirges nördlich von 

Eisenstadt, konnte ich u. A. in sehr guter Erhaltung ebenfalls den Stein- 

kern einer Haliotis gewinnen, die vermöge ihrer Gesammtform, dem erha- 

beneren Gewinde und den ziemlich starken Querfalten dér H. tuberculata 

des adriatischen Meeres unbedingt am náchsten steht; ich führe sie kiér 

als Haliotis cf. tuberculata Linné an. 

In den Breitenbrunner Steinbrüchen, mit denen ich midi etwas ein- 

geliender befassen muss, fand ich die Yerháltnisse bei Gelegenheit meiner 

Aufnahme im Sommer des Jahres 18S1 folgendermassen : 

Die Steinbrüche befinden sich am Geliánge des Gebirges NW. be- 

ziehungsweise N. bei Breitenbrunn, oberhalb dieser Ortschaft, und sind, 

von dem von Breitenbrunn aus zu denBrüchen führenden Wege im Westen 

und dem Kaisersteinbrucher Weg im Osten begrenzt, sieben an dér Zahl, 

neben oder kinter einander, dem Gehirgsstreichen nach, in SW.—NO.- 

licher Bichtung erschlossen. Das Einfallen dér Schichten ist vorherrschend 

nach 10 h mit 15-—30°, so dass wir, von SW. nach NO. die Steinbrüche 

verfolgend, niclit genau im Streichen dér Schichten bleiben, sondern áll¬ 

maiig immer mehr gégén das Liegend zu gelangen. Nur im Putz'schen 

Bruche beobachtete ich local ein Einfallen nach 8 h mit 15—35°. 

Wenn wir nun, von Breitenbrunn ausgehend, den Weg wahlen, del¬ 

in NW.-licher Bichtung neben dem Friedliofe vorbei zu den Steinbrüchen 

hinanführt, so finden wir am oberen Ende des Friedhofes, rechts von dér 

Strasse, hartes, pontisches Conglomerat anstehen, welches die Steinkérné 

von Congerin, Cardien und Melanopsiden zeigt. Links vöm W ege ist ein 

kleiner Wasserriss zwischen dem Weg und den Feldern, resp. Weingárten. 

Hier sielit mán das pontische Conglomerat und conglomeratischen, oolithi- 

schen Kalksandstein in dünnplattigen, zum Theil ganz mürben, zu Ivalk- 

sand zerfallenden Lagen, nachSSO. ganz flacli fallend, anstehen. Darunter 

folgt weisslicher und grünlichgelber Tegel oder Mergel. Diese dünnplatti- 
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gén, zum Theil bröckligen Lagen gehen dann in sehr hartes Conglomerat 

über, das in Bankén anstekt. Die liegenderen Partién dieses Conglomerates 

werden mehr von bartern, röthliehem Kalksandstein gebildet, in dessen 

Liegendem etwas weiter oben dann dér sarmatische Kaik, zunachst auch in 

dünnen, mehr bröckligen Lagen folgt. 

Und damit wáren wir zu den Steinbrüchen gelangt. 

Es kann nicht meine Absicht sein, bei dieser Gelegenheit in die ganz 

detaillirte Schilderung sámmtlicher Brüche einzugehen; ich will haupt- 

sáchlich nur hervorheben, was ich an zűr Altersbestimmung dér Schichten 

mehr weniger geeigneten Fossilien hier vorfand. Lithothamnien, abgerollte 

Austern und Bryozoen fűkre ich hier nicht besonders an. 

Dér erste, südwestlichste Bruch neben dér Strasse rechts ist dér 

Winkler’sche, Winkler aus Winden dér Eigenthümer. Ungefahr in dér 

Mitte des hier aufgeschlossenen Kalkcomplexes mit Tegel- und Mergel- 

Zwischenlagen liegt dér Stein I. Qualitat, dér «Bildhauerstein». In den 

oberen Partién zeigt dér Kaik Modiolen, Cerithien, Ervilien. Oben, rück- 

wárts gégén den Wald, ist dér Bruch schon verschűttet, und wurde bei 

meinern Dortsein untén, nach SO. gearbeitet. 

Dér zweite Bruch gehört dér Wiener «Union»-Baugesellschaft. Unter 

grobkörnigerem, hartem Kaik (III. Qualitat), dér Abdrücke und Steinkerne 

von Cerithien, Modiolen, Ervilien führt, folgt Bildhauerstein, den eine ver- 

werfende Tegelkluft nach vorne, d. i. SO. hin, «abschneidet«. Unter dem 

Bildhauerstein folgt dünnplattiger Kalkmergel mit festen Kalkzwischen- 

lagen, darunter dann dér «Mittelstein» (II. Qualitat), dér Abdrücke von 

Gerithium rubiginosum Eichw. háufig, seltener Cerit-h. pietum Bast. und 

C. mediterraneum Desh. führt. 

Unter diesem Mittelstein liegt Hergel, und dann nochmals II. Qual. 

Stein, dér aber zűr Zeit meiner Anwesenheit bereits verschűttet war. Unter 

diesem endlich folgt als tiefstes, aufgeschlossen Gewesenes wieder III. Qual. 

Stein. Ein aus diesen tiefsten Lagen im Bódén lierstammendes Gesteins- 

stück, das ich dér Freundlichkeit des Steinbruchleiters verdanke, zeigt die 

Abdrücke von Gerithium rubiginosum, seltener G. pietum. 

Es sei mir gestattet, bevor ich in dér Skizzirung dér folgenden Stein- 

brüche fortfahre, noch die Yerháltnisse an dér Terrain-Oberflache flüchtig 

zu berühren. Etwas oberhalb des erwalmten Winkler’schen Steinbruches 

gabelt sicli dér Weg, indem er einerseits auf den bewaldeten Bücken hinan 

in dér Richtung gégén den «Hatschen»-Berg, andererseits (rechts) aber in 

den Almen-Graben liinab führt. Ivurz nach dieser Zweitheilung des Weges 

trifft mán, gégén den erwáhnten Bücken bergan, in’s Liegend sebreitend, 

Kalksand und Kaik mit Ervilien, Cerithien, Cardien, Modiolen etc., worauf 

mán dann erst in den wirklichen Leitha- (Lithothamnien)-Kalk gelangt. 

Diese Liegendst-Partien des sarmatischen Kalkes sind auch im Wald- 
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gestrüpjje am Gehange vis-á-vis (linkes Gehange des Almengrabens) ober- 

halb dér erwáhnten zwei Steinbrüche, iu circa 280 Meter NW-licber Ent- 

fernung von diesen, durch Sondirungsgruben erscblossen. Die sarmatiscken 

Ablagerungen erreichen aber liiemit auch ihre bei Breitenbrunn am wei- 

testen nach NW. vorgeschobene Grenze, indem von diesem Punkte aus 

ihre Zone gégén Őst rasch an Breite abnimmt. 

Unmittelbar neben dem Steinbrüche dér «Union»-Baugesellschaft 

betindet sich dér dritte, dér Putz’sche Bruch. Hier setzt dér feine Bild- 

liauerstein an dér Westseite noch ein Stück fórt, verschwindet dann aber 

gégén den Berg hinein; an dér Ostwand sieht mán unter Tegel ziemlich 

klüftigen, weissen Ivalk mit zwei schwachen Kalkmergel-Zwischenlagen, 

und untén circa 3 Meter I. Qual. Stein, doch nicht mehr von dér Gitté des 

Bildhauersteines dér «Union» und dér Westwand bei Putz. 

Anstossend an den Putz’schen Bruc-h, und von diesem nur durch 

einen schmalen Weg getrennt, befindet sich wTeiter nordöstlich dér vierte 

Steinbruch, dér des H. Sammer. In den hangenderen Partién des Bruches 

(beim Ein (ja rí fi in denselben die tiefer und tiefst aufgeschlossenen) zeigt 

dér feinkörnige, weisse, nicht sehr harte, dickbánkige Kaik Abdrücke von 

Cerithium rubicjinosum, C. picturn, C. mcditerrancum, Trochus, Ervika. 

Hier ist gleichfalls eine Verwerfung schön zu sehen, und zwar ist, wie das 

schon Fuchs 1. c. p. 272 hervorhob, die liintere, mehr gégén das Gebirge 

hinan liegende Partié die abgerutschte. Dér hártere Kaik im Bódén dieser, 

unter dem circa 6 Meter machtigen Bildhauerstein, zeigt Ceritliien und auf 

cinem von diesem Punkte herstammenden Gesteinsstückclien den unvoll- 

stándigen Abdruck von — wie es scheint — Murex sublavatus. Bast. Von 

dem Eigenthumer, H. A. Sammer, erhielt ich von hier stammende Beste 

von Bhinocero* sp. (eine Tibia und ein Calcaneum.) 

An den Sammer’schen Bruch nordöstlich anschliessend, kommen 

wir in den fiinften, den Nirgl’schen Bruch, in dem zűr Zeit meiner An- 

wesenheit nicht gearbeiiet wurde. Die Schichten fallen hier flacher, wie in 

dem Sammer’schen Bruche. Hier liegt unter 2—3 Meter «Abraum» dér 

gewinnbare, und zwar zunáchst dér gröbere Stein II. und III. Qualitát mit 

Petrefactenstraten. Darunter folgt dér weisse, feinkörnige, gleichförmige, 

sozusagen ganz petrefactenlose Bildhauerstein. Die Machtigkeit des Petre¬ 

factenstraten íührenden Complexes nimmt gégén den Berg hinan ab. \ on 

hier liegen mir in Abdrücken und Steinkernen aus dem von dórt mit- 

gebrachten Matériáié vor: 

Cerithium rubiginosimi, Eichw. 

« pictuin, Bast. 

« mediterrancum, Desh. 

« scabrum < diri. 
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Trochus podolicus, Dub. (juv.), (ír. sannio, Eichw.) 

« Poppelacki, Partsch. 

« turricula, Eichw., (dér Gesamintform nacli besser mit dér 

EicHWALD’sclien, als mit dér HöRNEs’schen Abbildung übereinstimmend), 

Nerita picta, Fér. 

Natica helicina, Brocc. 

'? Buccinum duphcatum, Sow. 

Ervilia podolica, Eichw. 

Trochus turricula Eichw. führt M. Hörnes als im Wiener Becken 

sehr háufig, «namentlich in den Tegelschichten des Leithakalkes bei 

Steinabrunn» vorkommend an. In Betracht gezogen indess die gesammte 

übrige Gesellscliaít von im Ganzén unzweifelhaft sarmatischem Typus, 

glaube ich wohl kaum, dass mán dem Érsekemen dieser Porai hierirgend- 

welche besondere Wichtigkeit beizumessen geneigt sein könne. In dem in 

Bede stehenden Steinbruche fand ich endlich einen stark abgenützten Ober- 

kiefer zahn von Rhinoceros sp. (megarhinus Christ. ?) 

Im sechsten, dem noch weiter nach NO. gelegenen Steinbruche des 

H. Winkler glaubt mán sicli beim Eintritte bereits ganz im Leithakalk zu 

belliiden, indem mán complete Lithothamnienkalke, aus lockeren Litlio- 

thamnien-Knollen und Austern zusammengesetzt, in oben bröckligen, 

darunter festen Bánken vor sich hat, alléin in circa 3 Meter Tiefe von 

oben gereclmet fand ich unweit des Einganges in den Bruch in hárteren, 

compacteren Kalkstreifen den sehr deutlich erkennbaren Steinkern von 

Modiola Volhynica, Eichw. und noch ungefáhr 1.5 Meter tiefer- in einer 

áhnlichen Strate die Steinkerne und Abdrücke von: 

Gerithium rubiginosum, Eichw. 

Modiola volhyuica, Eichw. (höchst wahrscheinlich), 

Ervilia podolica, Eichw. (sicher), 

Mactra podolica, Eichw. (sehr wahrscheinlich), 

Cardium (?) 

Dér weiter gégén das Gebirge hinan ziehende, stark klüftige und 

brüchige Complex weissen Kalkes, wegen welcber Beschaffenhe.it des Ge- 

steines dér Bruch so ziemlicli aufgelassen scheint, dürfte bereits dem 

Leithakalk zuzurechnen sein, dér nahe von liier, OSO. am Weg, Abfall 

gégén den «Poleitlien»-Graben, ansteht. 

Nordöstlich von diesem letzteren, sechsten Bruclie, nahe am Kaiser- 

steinbrucher Wege, befindet sich endlich noch ein siebenter, gánzlich auf- 

gelassener — wie mán mir sagte, ebenfalls Winkler’scher — Steinbruch, 

dér schon ganz und gar im Leithakalk angelegt ist. Mán sieht hier oben 
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dünnplattigen, brüchig-bröckligen Kaik, darunter Kaik in dicken, aber 

gleichfalls wie im benacbbarten Winkler’schen Bruche, stark zerklüfteten 

Bankén. Dér Kaik ist totál aus Litbothamnien zusammengesetzt, in den 

Hangendlagen finden sicb unzáhlige Austern, namentlich Ostrea digitalina 

Dub., dann Pederi elegáns, Andrz. etc. 

Wie aus dem hier Mitgetheilten hervorgeht, erschliessen die Breiten- 

brunner Steinbrüche sowohl die mediterránén, wie die sarmatischen Áblage- 

rungen, doch ist mohi dér grössere, überwiegende Theil dér hier aufgedeckten 

Schichten dér sarmatischen Stufe zuzuzahlen. Es erscheint demnach die 

seinerzeit von Herrn Professor Ed. Suess in dieser Biclitung ausgespro- 

chene Ansicht durch die hier mitgetheilten Daten bekraftigt. Gleichzeitig 

glaube ich hier noch anführen zu sollen, dass ich in dieser Gegend, d. h. 

alsó im Leithagebirge, und namentlich in dem südlich angrenzenden Ge- 

biete, Cerithium rubiginosum an sicheren Fundorten mit vortreffiich erhal- 

tenen Fossilien stets and ausschliesslich nur in sarmatischen Schichten faiuL 
Schliesslich muss ich noch mit Bezug auf den Schlusspassus in dér 

citirten Mittheilung Herrn E. Kittl’s bemerken, dass aus meinen Auf- 

nahmsberichten das Auftreten dér sarmatischen Stufe bei Ivaisersteinbruch 

Loretto u. s. w. allerdings hervorgeht, dass dieselbe aber gerade bei Eisen- 

stadt gánzlich zu fehlen scheint, indem am Südabfalle des Gebirges von 

Müllendorf an bis St. Georgen ich ihre Sedimente absolut nicht nach- 

weisen konnte. Zwischen dér letzteren Ortschaft und Donnerskirchen tritt 

sie dann wieder zu Tagé. 

Was übrigens die Verbreitung dér drei Neogenstufen im Leitha¬ 

gebirge überhaupt betrifft, so verweise ich auf meine demnachst zu publi- 

cirende geologische Specialkarte dér Umgebungen von Eisenstadt 

(1 : 144,000) Blatt Cö, aus dér diese Yerháltnisse trotz des leider etwas zu 

klemen Maassstabes klar zu entnelimen sind. 

Budapest, 20. Február 1883. 

BERICHTE 

ÜBER DIE SITZUNGEN DÉR KÖN. UNO. GEOLOGISCHEN ANSTALT. 

III. FACHSITZUNG AM 7. MÁRZ 1883. 

Prásident: Dr. Josef Szabó. 

1. Secretár Julids Pethö legte die vöm Yolksschullebrer Josef Ldnácsek 

in Felsd-Esztergály im Neográder Comitate dér Gesellschaft als Geschenk ein- 

gesendete Sammlung vor, die prösstentheils aiis Haifischzabnen, einem Wirbel- 

knochen, einem Bruchstücke einer Rippe und zwei Róbrenknochenstücken be- 
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steht. Herr Lttnácsek sammelte die Petrefacte aus einer dér mediterránén Stufe 

angehörigen Sandablagerung. 

Dr. Franz Schafarztk, dér im Monate Mai d. J. Gelegenheit hatte gelegent- 

lich 8einer geologischen Excursionen im Neográder Comilate Felső-Észt ergálv zn 

beriihren, berichtet iiber diese Fundstelle Folgendes: «Der zwischen den Ort- 

schaften Felső- und Alsó-Esztergálv und dér Ortschaft und dem gleicbnamigen 

Scblosse Kékkő im Ganzén gégén S. zu streicbende Bergriicken bestebt aus Am- 

phibol-Trachyt-Breccie, welcbe von einem máchtigen Complexe feiner Quarz- 

sande unterlagert wird, als dérén Liegendstes in einem in das Felső- 

Esztergályer Tbal einmündenden Graben grober Quarzitscbotter in dér Mách- 

tigkeit von circa 5—6 Meter zu Tagé tritt. — Die Mündung des Grabens liegt in 

gerader Richtung westlicb von dér oberen (evangeliscben) Kirche dér Ortschaft 

Felső-Esztergály in dér Entfernung von beiláufig 400 Schritten. Die Schotter- 

bank, sowie die dariiber lagernden Sande und Tracbytbreccie zeigen in diesem 

Graben ein Einfallen von 8° nacb W., so dass wir gleicb bei dér Mündung des 

Grabens, an dessen linker Wand, auf den Schotter stossen. Dér Scbotter bestebt 

aus ganz abgerollten ei- bis faustgrossen Gesteinsstücken, unter denen scbmutzig- 

gelber und liclitbrauner Quarzit vorherrscbt, wahrend die verwitterten Triimmer 

eines biotitreicben Gneisses, ferner von Gránit und einem bereits ganz zu 

Kaolin umgewandelten blos nocli kleine Quarzkörner enthaltenden Gesteine 

untergeordnet auftreten. Letzteres Gestein dürfte wahrscheinlicb ein Aplit ge- 

wesen sein. Die Scbotterbank, die wir an dér linken Wand des Grabens auf 

ungefabr 200 Scbritte verfolgen können, ist die Fundstelle dér Haifischzáhne, dér 

Wirbel- und Rippenknocben. Besonders die Haifischzáhne kommen darin so 

háufig vor, dass icb mit Herrn Lunácsek wábrend einer kurzen halben Stunde 

12 grössere und kleinere Záhne und einige Rippenbrucbstücke (wahrscheinlicb 

von Haliotherium berriibrend) fand. Ausser den Fiscbzábnen und Knochenbruch- 

stücken und einzelnen petrificirten Holzstücken kommen andere organiscbe 

Ueberreete in dér erwáhnten Schotterbank nicht vor. Dies, sowie auch dér Um- 

stand, dass die Záhne oft entzwei ’geürochen und allemebr oder weniger abge- 

wetzt sind, lásst vermuthen, dass wir es bier mit einer Strandbildung zu tinin 

babén und dass die Haifiscbzábne, durcb die Wellen hieher gescbwemmt wur- 

den ; Brandung und Wellenschlag babén die Haifiscbzábne sowohl, als aucb die 

Knochen-Ueberreste arg mitgenommen und abgerundet. 

In den Sanden, die auf die Scbotterbank folgen, fand icb keinerlei orga¬ 

niscbe Ueberreste, aucb Herr Lunácsek fand nie etwas in denselben. 

In dér Scbotterbank wird Herr Lunácsek, dér zu diesem Zwecke von dér 

ung. Akademie dér Wissenschaften eine kleine Sűrűmé erhielt, weitere Grabun- 

gen veranstalten.» 

Unter den Fiscbzábnen befinden sich Carcharias megalodon, Ag., Carcliarias 

productus, Ag., tíaJeocerdo aduncus, Ag. Oxyrliina sp., Lamna *p. und Spenunchus 

■sp., somit dieselben Arten, wie in den mediterránén Kaikén des Leitbagebirges. 

Die kleine Collection, die nun durcb die von Dr. Fr. Schafarzik gesatn- 

melten Exemplare bereicbert wurde, wird, wie allé bisber an diegeol. Gesellschaft 

eingelangten Sacben, in dér Sammlung dér ung. geologischen Anstalt deponirt 

werden. 
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2. Béla v. Inkey legt den officiellen Bericbt von Dr. Georg Primics, Assi- 

stenten an dér Universitát zu Klausenburg, iiber seine im vorigen Sommer in den 

Fogarasclier Karpathen und dem benaclibarten rumanischen Gebirge ausgeführten 

geologischen Uebersichtsaufnabme vor. Er betheiligte síeli an dér geologischen 

Uebersichtsaufnahme dér Süd-Karpathen, welclie das königl. ungariseke Mi- 

nisterium zum Zwecke dér Ergánzung dér gegenwártig in Arbeit befindlichen 

geologischen Karte von Európa anordnete, ausser dem Autor dér eingesendeten 

Arbeit noch Dr. Franz Herbich und dér Vortragende, indem Ersterer die öst- 

lichen Tlieile dér Süd-Karpathen aufnahm, wáhrend Letzterem dér westliche 

Theil zufiel. 

Dr. G. Primics delmte seine Excursionen im Osten bis zu dér Linie Torz- 

burg-Kimpolung und im Westen bis zum Rothenthurmpasse aus, wáhrend im Norden 

und Síiden die das Hochgebirge einsáumenden jiingeren Sedimente die Grenzen 

seines Terrains bildeten. Dieses grosse Gebiet, in dessen nördlicher Hálfte sicli 

die liöckste Gebirgskette Siebenbürgens befindet, bildet schon alléin für sicli 

einen gut entwickelten einlieitlichen Gebirgskörper, von dessen geologischem 

Baue uns bislier nur sehr wenig bekannt war. Das ganze Gebirge besteht vorwie- 

gend aus krystallinischen Schiefergesteinen, welche, wie es aus dér Arbeit Primics’ 

ersichtlich ist, zwei von einander verschiedenen Complexen angehören. Die 

Hauptkette, die eigentliche Fogarascher Kette, dérén Wassersclieide im Allgemei- 

nen in einer Hőbe von 2273 Meter liegt und die gleichzeitig die Landesgrenze 

bildet, besteht in mannigfacher Abwechslung aus verschiedenen Schiefergesteinen. 

Zwiscken gewöhnliche Glimmerschiefer keilen sich Amphibol und Chloritschiefer 

in lángén und mehrfaclien Zügen ein, die ihrerseiis wieder an vielen Stellen von 

echmalen Streifen krystallinischer Kalkschiefer begleitet werden. Die ost-westliche 

Richtung des Streicliens ist niclit nur in orographischer Bezieliung im Grossen 

am ganzen Gebirge walírzunehmen, sondern ist auch durch die Lage dér Schiefer- 

gesteine klar ausgeprágt. 

Im zweiten Scliichtencomplexe ist dér Gneiss vorkerrschend, an den sich 

von beiden Seiten Glimmerschiefer anschlies'st. Dieser Zug falit bereits ganz auf 

rumanisclies Gebiet, und besteht aus einer Reihe von in orographischer Beziekung 

sehr bedeutenden Erhebungen, welche jedoch keine zusammenhangende Kette 

bilden, da dieselben durch zahlreiclie tief eingeschnittene Tháler von einander 

getrennt werden, in delien die in dér Fogarascher Kette entspringenden Báclie 

ikren Ablauf habén. 

Auf dem ganzen Gebiete dér krystallinischen Schiefer, besonders aber in 

dessen nordöstlichem Tlieile, sind die gangartigen Durchbrüche von álteren 

Eruptiv-Gesteinen sehr liáufig; besonders Diabas, ausserdem Diabasporphyrit, 

Diorit, Epidiorit, schliesslick an einzelnen Stellen Gránit und Parphyr. 

Die petrographische Untersuchung all dieser Gesteine lieferte viele interes- 

sante Daten; namentlicli wurden viele seltenere Mineralien gefunden, wie Cyanit, 

Staurolith, Emtatit, Sphen, Turmalin, Gránát u. s. w. 

Im östlichen Theile des Gebietes erhebt sich das Kalkmassiv des Királykő 

(Jurakaik ?), an welches sich in dér Gegend von Törzbury verscliiedene Sedimente 

dér Kreideperiode anschliessen. 
Die Conglomerate und Sandsteine des Eocén wurden am Südabliange des 
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Gebirges in einigen schmalen Streifen vorgefunden, wahrend ein bedeutenderes 

Yorkommen derselben bei Kapoceni am A/£-Ufer ganz zwischen die krystallini- 

schen Scbiefer eingekeilt constatirt wurde. 

Junge AYo.gera-Ablagerungen umranden das Gebirge sowohl an dér Nord-, 

als auch an dér Siid-Seite. 

Das Yorkommen all dieser Formationen wird durcb eine dem Berichte 

beigeschlossene geologisch illustrirte Karte im Maassstabe 1 : 300000 veranschau- 

liclit, wahrend dér complieirte geologische Bau des Gebirges durch 5 Profile zum 

Ausdruck gebracht wird. 

Spuren von einstigen Gletschern suchte Autor vergebens. 

Dér Vortragende erwahnt mit Bedauern, dass seine eigenen Aufnalimen, 

die sich im vorigen Jahre in dem mittleren Theile dér Gebirgsgruppe des Paring, 

des Retyezat und des Surian bewegten, nocli nicht in Zusammenhang mit den 

interessanten Ergebnissen des Herrn Dr. Peimics gebracht werden können. Doch 

hiilt es derselbe für beachtenswerth, dass jene zwei Züge krystallinischer Schiefer 

auch hier unterschieden werden können, nur in einer anderen geographisclien 

Anordnung, da hier die Hauptmasse des Glimmeryneises und des Glinrmerschiefers 

im Surian-Gehirge auftritt und nördlich von dem Zugé dér verschiedenen Schiefer 

falit, dér über die Landesgivnze hinübcr und den Kamm des Paring-Gebirges 

streicht, andererseits aber wieder an dem Nord-Abhange des Retyezat vorlianden 

ist. Dieselben beiden Züge constatirte auch Herr Director J. Böckh im Banater 

Gebirge, welclies das eigentliche westliche Ende des ganzen Gebirges ist. Es ist 

zu hoffen, dass die fortzusetzenden Aufnahmen schliesslich ein harmonisches, 

einheitliches Bild über den Bau dieser grossen Gebirgskette liefern werden. 

.J. v. Matyasovszky wies einige Knochenreste vor, welche derselbe gelegent- 

lich eines Ausfluges, im Sommer 1880, naeh dem in Rumanien am Südabhang 

dér Bucsecsgruppe gelegenen Klausenliöhle «Skit la Jalomnitza# sammelte. 

Knochen aus dér genannten Hölile waren bislier in wissenschaftlichen 

Kreisen nicht bekannt. Dr. C. J. Andrae, dér im Jahre 1854- die Höble besuchte, 

forschte nacli vorweltlichen Saugetliierknochen, konnte jedoch keine darin ent- 

decken, trotzdem dér eine Möncli auf Dr. Andrae’s Nachfrage hin versicherte, 

dass mán früher darin Barenknochen gefundm habé, die mán aber, als von ver- 

unglückten Thieren herrührend, wie solche Unfalle selbst lieutzutage nocli in 

derUmgebung nicht selten sind, liinausgeworfen liabe. Gegenwártig waren Nach- 

grabungen bei dér starken Bodenbedeckung ganz erfolglos gewesen. 

Die von Matyasovszky in genannter Hölile gesammelten Knochen stammen 

auch nicht, aus dem Bódén dér Hölile, sondern aus einer linsenförmigen, mit 

Kalksinter ausgefüllten Höhlung im anstehenden festen Jurakalke, und zwar 

0-5 Meter ober dér Höhlensohle in dér Hölilenwand vöm Eingange reehts, knapp 

hinter dér südlichen Wand des Klosters versteckt. Matyasovszky gelangte auch 

nur nach dér Aussage eines Mönches, dass in dér Hölile Knochen eines Heiligen 

im Felsen von ihnen bewaclit werden, auf die Spur und in den Besitz einiger 

Knochenreste. Das Gestein, aus welchem die Knochen stammen, ist ein fester, 

grauer Kalksinter, dér jedoch dér Festigkeit nach und den dichten Kalkspath- 

Krystallen wegen einem krystallinischen Kaiké na he stelit. Holzkohle und Asche 

findet sich darin eingeschlossen. Mehrere Clansilien und Helices sind gleichfalls 
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darin íestsitzend. Die Knochenreste sind ganz besonders gut erhalten und habén 

ein sehr recentes Aussehen. Die Saugetkier-Knochenreste sind folgende : zwei 

vollkommen erlialtene und ein Bruchstück vöm Backenzahn, einem Schafe oder 

Ziege angehörend, nalier lasst sich dies in Brmangelung dér Hörner bekanntlich 

nicht bestimmen ; ferner Kiefer-Bruchstücke im Gesteine, mit Asche und Holz- 

kohle-Brooken íestsitzend, ausserdem noch Gelenkstücke, Rippen und mehrere 

verschiedene Knochen-Brucbstücke. 

Ob wir es hier mit bestimmt diluvialen Sáugethien’esten zu thun habén, 

oder aber mit jüngeren Knochen, lasst sich nicht mit Bestimmtheit sagen, es 

müssten diesbezüglich genauere und ungestörtere Nachforschungen gemacht 

werden, was jedoch jetzt noch sehr schwierig zu erreichen ist, da die Mönche des 

Klosters die Knochen strenge bewachen uud ein weiteres Forschen nur ohne 

Wissen dér Mönche versucht werden kann. 

I. Dr. Moriz Staub : Ueber tertiáre Fossilien aus den Schichten des Felek-Bér¬ 

it es bei Klausenburg. In dem Mergelscliiefer des Felek-Berges bei Klausenburg 

wurden folgende fossile Pflanzen gefunden : Gonfervites sp., Gystoseira Partschii 

(Stebnbg.), Pinus hepios (Ung.) Sequoira Sternbergii (Goepp.), Phragmites oenin- 

gensis Al. B:., Cyperites senarius (Heer), Engelhardtia Brogniarti (Sáp. 

und Phyllites sp. An einem Exemplare gelang es dem Vortragenden, mit 

Hilfe des Meisels auch den gut erlialtenen Abdruck eines Insektes zu ent- 

decken, welclies von ilim mit dem Namen Bibin Kochii n. sp. belegt wurde. Die 

die Pflanzen führenden Mergelschichten lagern unmittelbar auf jenen Schichten, 

in welclien die in dér Umgegend von Klausenburg bekannten Steinkugeln vor- 

kommen, die, ihren sparliclien Einschlüssen nach zu urtheilen, dér aquitani- 

sclien Stufe angehören. Ob dér erwáhnte Mergelscliiefer ebenfalls hieher gehört, 

diesbezüglich mangelt uns jeder Beweis, indem solche Steinkugeln in Siebenbür- 

gen auch in höher liegenden sandigen Schichten sehr liáufig angetroffen werden ; 

so sind auf dem dér Fundstelle am náchsten liegenden und Costa cél maré 

genannten steilen Bergriicken dem unteren Mediterrán angehörigeund unzweifel- 

hafte Fossilien führende Schichten aufgeschlossen und unmittelbar untéi* ilmen 

koromén auch hier die Cyrena semistriata führenden Sandsteine vor. Bibio 

Kochii steht nahe zu Bibio morio : doch leicht von letzterer zu unterscheiden. 

Diese Fliegengattung wurde bislier in gröester Zahl in den Schichten von Radoboj 

und Oeningen gefunden. — Von den aufgezáhlten Pflanzenarten waren nur sieben 

specifiscli zu bestimmen. Untéi* diesen war Cystosira Partschii (Stebnbg.), zu 

welcher Vortr. auch C. Bellii Ung. zahlt, am meisten vertreten. Diese Pflanze 

war bislier nur aus den sarmatischen Schichten bekannt; ilire C. Hellii 

genannte Form beschrieb Unger von Radoboj. Cyperites senarius (Heer) wurde 

bislier nur bei Oeningen gefunden. Allé übrigen Pflanzen Iratén schon in álteren 

Schichten auf und waren in dér Tertiárzeit sehr verbreitet. In Beriicksichtigung 

dessen, dass von den specifiscli gut zu unterscheidenden sieben Arten seclis aus 

dér ersten, ebenso viel auch aus dér zweiten Mediterrán-Stufe (so gehören fiinf 

dér Flóra von Oeningen an) bekannt sind ; die die Pflanzen führenden Schichten 

aber ihren Lagerungs-Verhaltnissen nach jünger als das erste Mediterrán nicht 

sein können, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dér Pflanzen-, Fisch- 
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und Insektenreste enthaltende Mergelscliiefer von Felek dér ersten Mediterran- 

Stufe angehört. 

IV. FACHSITZUNG AM 4. APRIL 1883. 

Prásident : Dr. J. Szabó. 

1. Dr. Alexander Josef Kbenner sprack iiber folgende drei Mineralien, 

dérén Original-Exemplare derselbe wahrend seines Vortrages den Anweseuden 

zűr Ansicht vorlegte. 

a) Ernplectit von Rézbánya. Dér Vortragende untersuclite eine im National- 

Museum befindlicke Stufe, die Pr. Dr. K. Peters als Bismuthin bestimmte und 

fand bei dér genaueren Besicktigung, dass das un dér Luft mit dér Zeit gelb 

werdende Mineral auck Kupfer entlialte. Josef Loczka analysirte dasselbe und 

es ergab síeli, dass das Kupfer-Bismuth-Sulfat nickts anderes sein könne, als dér 

seltene Ernplectit. 

b) Realyar und Auripigment aus Romién. Apotkeker Anton Fauser sekenkte 

dér Sammlung des ung. National-Museums zwei Mineralien, die derselbe vöm 

Staatsratk Braun bekommen katte. Auf dem einen Stück sitzen vorwiegend 

Auripigment-Krystalle. die etwas verzerrt sind. Dieses Stück stimmt mit dem 

Vorkommen von Tajova überein, wákrend das audere mit pracktvollen Realgar- 

Krystallen bedeckt ist. Letztere sind nacli dér Hauptaxe prismatisek entwickelt 

und lassen nacli dér Aufstellung Miller’s folgeüde Flacken erkennen : 

100, 010, 001, 210, 130, 110, 012, 011, 032, 201, 101, 212, Ti 1, 434, 

121, 610, 120, 250, 212. 

Von diesen 19 Gestalten sind drei an dem Realgar aus Bosnien neu. 

Beide Arsensufilde kommen mit Quarz in einem verwitterten Tkonglimmer- 

sekiefer vor. Ikr Fundort ist Kresovo. 

c) Schweitzerit von Dogndcska. Iu dér Archangel-Gra.be in Dognácska kommt 

ein dem Schweitzerit von Zermatt (Scliweiz) aknlickes Mineral vor, welckes nacli 

einer Analyse Josef Loczka’s auck in ckemischer Beziekung mit derűseiben 

übereinstimmt. 

2. Ludwiq v. Roth. Reber die liydrographisclien Verháltnisse von Ottoca.cz und 

Essegg. Bei dér Mannsckaft dieser beiden Stationen kerrsekte bereits seit liin- 

gerer Zeit unter den vorkommenden Krankkeiten Wecliselfieber und Typkus vor; 

die Militar-Aerzte sekrieben die Ursacke dieser beiden Krankkeiten dér sekleekten 

Qualitat des Trinkwassers zu, welcke Meinung durck die Untersuckungen und 

den Bericlit dér Wiener Militar-Sanitats-Commission auck vollkommen bestá- 

tiget Avurde. Das gemeinsame Kriegsministerium wandte sick in Folge dessen 

an die Direction dér kön. ung. geologisclien Anstalt mit dem Ersuchen, über die 

geologiseken Verkiiltnisse genannter beiden Gegenden ikr Gutackten abzugeben. 

Yon Seite dér Direction kiezu aufgefordert entsprack dér Vortragende diesem 

Wunscke, indem er — da die Aufnakmen dér ung. geologiseken Anstalt gégén- 
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wártig südlich blos bis zűr Drau voJlendet sind - deu Bericht auf Grund dér 

vorhandenen Literatur erstattete. 

Bericbterstatter bespricht zuerst die geologÍ6cben Verhaltnisse dér im 

Karst gelegenen Ortsckaft Ottocacz und findet, dass die Communication des 

Grundwassers mit dem dér Brunnen auf mekreren Wegen stattfinden könne und 

dadurch die Qualitat desselben beeintráchtige und gelangt zu dem Schlusse, dass 

in Ottocacz kaum etwas anderes zu empfeblen sein werde, als das Trinken des 

filtrirten Wassers des Garf/t-a-Flusses. 

Auf die geologischen Verhaltnisse dér Stadt Essegg übergehend, gelangt 

dér Vortragende nach Besprecbung derselben insoferne zu einem gíinstigeren 

Schlusse, als im ersten Falle, als durcli die geologischen Verhaltnisse die Mög- 

lichkeit dér Bohrung eines artesischen Brunnens geboten ist, dér ohne Zweifel 

ein gutes Trinkwasser liefern würde. 

3. Alexander Iyalecsinszky sprach iiber den ausgedehnten Moorgrund 

bei Alsó-Tátrafüred (Schmecks), welchen maii heuer — wie dies auch im Aus- 

lande geschieht — zűr Herstellung von Moorbádern benützen will, wodurch das 

auch schon jetzt beliebte reizende Tátrafiired nur gewinnen kann. Dér Vortra¬ 

gende erwáknt, dass im Moor auch ganz gesunde und liarte Baumstamme ge- 

funden werden. Auf die quantitative chemische Analyse des Moorbodens iiber - 

geliend, weist derselbe darin betrachtliche Mengen von Humussaure und andern 

organiscken Sáuren, wie QueUsáure, Quellsatzsdure, ferner in Wasser löshche 

Eisen-, Kaik-, Magnesia-, Thonerde-, Nátrium- und Kálium - Salze, sowie auch 

Kieselsaure nach. Ausserdem fand er noch darin Wachs, Harz, in Salzsáure lös- 

liclie anorganische Stoffe, die besonders an Eisen sehr reicli sind, und sckliess- 

lich Pflanzenfasern und Sand. Aus dér quantitativen Analyse zieht dér Vortra¬ 

gende den Schluss, dass die hier zu errichtenden Moorbader sehr wahrscheinlick 

zu den wirksamsten Kurorten Ungarns zu zahlen sein werden. 

Y. FACHSITZUNG AM 2. MAI 1883. 

Den Vorsitz führte : Wilhelm Zsigmondy. 

I.Lüdwig v. Lóczy sprach iiber seinen Ausflug in den östlichen Theil des 

Himalaya-Gebirges, welchen derselbe gelegentlich dér Expedition des Gráfén 

Béla Széchenyi im Február 1878 von Dardzsiling aus durcli das unabhangige 

Sikkim, bis an die Grenze Tibetit s unternalim. 

Nachdem er seine 25 Tagé dauernde Reise beschrieb, skizzirt derselbe kurz 

seine im í'erai und im Iiimalaya gemacliten Erfahrungen in geologischer 

Beziehung. 

Das Terai, welches des Malaria-Fiebers wegen so gefákrlick für den Men- 

sclien ist, ist niclits anderes als eine vöm Fusse des Himalaya sicli bis zűr ben- 

galischen Ebene herabziehende Schuttterrasse, in welcher die Biiche fortwiik- 

reud ikren Lauf andern. Dér Wasser leicht durchlassende Bódén ist bald sehr 

trocken, bald jedoch übernass ; Wálder befinden sich auf derűseiben nicht, són- 
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dern die jáhrlich in Verwesung übergeliende reiche Schilf- und Rokr-Vegetation, 

die hier zu finden ist, erzeugfc die gefáhrlichen Miasmen. Wenn mán die öde 

Winterlandschaft des Terai dzungle durchschritten hat, erecheint einem dér 

Himalaya um so imposanter, da er sich nirgends so steil aus dér indischen 

Ebene erhebt als gerade in Sikkim. Die Vegetation dér indischen Musson-Gegend 

ist hier am üppigsten und die höchsten Kuppen dér Welt sind von keiner Seite 

so leicht zu besteigen als von Dardzsiling aus. Als ein Ergebniss dieser Excur- 

sion ist die sichere Erkennung dér einst grösseren Ausbreitung dér Gietscher in 

einer Höhe von 3000 Meter zu betrachten. Viel bedeutender sind jedoch die auf 

den Gebirgsbau Bezug habenden Beobachtungen. 

Die indischen Geologen trennen die ausseren siidlichen Retten des Hima¬ 

laya unter dér Bezeicbnung «Lower Himalaya# vöm Central-Himalaya ab, welch’ 

letzterer von den grössten Erhebungen dér Erde gebildet wird. Vor dem << Lower- 

Himalaya» (Nieder Himalaya) befinden sich noch die tertiáren Hiigel des Sub- 

Himalaya, welclie die Ebene des Ganges begleiten. In Sikkim falit es schwer 

diese drei Zonen zu unterscheiden, da das tertiiire Hiigelland hier ganzlich fehlt, 

dér geologische Giirtel des «Lower Himalaya# aber mit dem Hauptrücken un- 

zertreunlich versclimolzen ist. Trotzdem sind aber hier, so wie in den ausseren 

Ivetten des West-Himalaya die Lagerungs-Verhaltnisse dieselben. Hier wie dórt 

werden Thonschiefer, Thonglimmerschiefer, Glimmer- und Amphibolscliiefer 

u. s. w. von Gneiss überlagert und fallen mit demselben steil nach Norden ein. 

Die sandigen und thonigen Sedimente sind anscheinend altér als die auf ihnen 

ruhenden metamorplien Schiefer und Gneisse. Dér problematische Bau des in¬ 

dischen Abhanges des Himalaya ist bis jetzt noch nicht entrathselt. Medlicott 

ist dér Ansicht, dass nach dér Erhebung des Central-Gneisses durch Erosion in 

diesem Gebirge tiefe Thaler ausgewasclien wurden, in welche sich nach dem 

spater eingetretenen Nieder sinken des Central-Gneisses jene pakeozoischen 

Schichten ablagerten die lieute am Süd-Abhange, des Himalaya zu finden sind; 

durch spatere Faltungen iiberlagerten die Gneissschichten die Sedimente stellen- 

weise ; diese Ueberlagerung ist jedoch blos als eine sclieinbare aufzufassen, da 

die Sedimente jünger als dér Gneiss sind. Mallet, dér im Jahre 1874 in 

Engliscli- Sikkim die geologisclien Aufnahmen ausführte und hier die palaeo- 

zoischen Sedimente auf einem grossen Gebiete von Gneiss bedeckt fand, gab 

jener Meinuug Ausdruck, dass dér Gneiss von Dardzsiling jünger als die ober- 

carbonischen oder permischen Sedimente sei, dérén Altér durch fossile Pflauzen- 

reste festgestellt wurde. Seiner Ansicht nach würden sich somit die in ihren 

unteren Schichten normál ausgebildeten Sedimente zu Anfang dér Sekundiirzeit 

in Gneiss metamorphosirt habén, in jenes krystalliniscke Gestein, welches die 

altesten Sedimente unserer Erde charakterisirt. 

Andere Geologen, namentlicli Dr. Griesebach, schreiben die Lagerungs- 

Verhaltnisse im siidlichen Himalaya-Gebirge, namlich die Ueberlagerung dér 

jüngeren Sedimente dirrch Gneiss einer grossen Faltenbildung dér Erdkruste zu. 

Lóczy schliesst sich dieser letzteren Ansicht an und meint auf Grund seiner in 

den Alpen gesammelten Erfahrungen mit um so grösserer Walirscheinlichkeit in 

Sikkim die einstige Existenz einer Riesenfalte, in welclier dér Gneiss die jüngeren 

Sedimente in einer Breite von 25 Kilométer bedeckt, dargethan zu habén, da er 



SITZUNGSBERICHTE. 272 

melirere Beobachtungen und Annakmen Mallet's, auf welcke dieser Geologe 

seine Tkeorie dér Metamorpkose des Trias-Gneisses basirte — als unricktig 

erkannte. 

2. Dr. M. Staub sprickt über Pinuspalaeostrobús (Ettgsh.), von dessen Vor- 

kommen in Ungarn bisker in dér pkytopaláontologiscken Literatur keine Erwah- 

nung gesckak. Das eine Exemplar dér vorgelegten Zapfen fand dér Ckefgeologe 

L. v. Roth in den mediterránén Scbickten des Krassó-Szőrényer Comitates ; das 

zweite Dr. F. Schafarzik im Nummulitkalk von Ofen. Besonders das letztere 

gestattet am besten die Vergleickung mit den Zapfen dér lebenden Pinus Strobus 

L. In dér Sammlung dér königl. ungar. geologiscken Anstalt fand dér Vortra- 

gende auch die aus dem Klein-Zeller Tegel stammenden und von D. Stur deter- 

minirten Blátter dieser Pflanze. Die erwaknten Funde vergrössern bedeutend 

das horizontúié und vertikale Verbreitungsgebiet dieser Conifere. Das erste Auf- 

treten derselben wurde bisker in den Sckichten dér liguriscken Stufe constatirt; 

dock zeigen die Budapestéi- Funde, dass dieser Baum sokon im Bartonien in 

Európa vorkanden war. Dér lebende Nachkomme dér fossilen Art ist die nord- 

amerikaniscke Weimuthskiefer. 



r FÖLDTANI KÖZLÖNY 
HAVI FOLYÓIRAT 

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 

S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 

földtani társulat rendes tagjai 5 írt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 írt. 

XIII. KÖTET. m JUUUS—OKTÓBER. -10. FÜZET. 

AUSZTRÁLIA FOSSZIL FLÓRA JA. 

Dr. Staub Mómcz-tól. 

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 1882 május 3-ikán). 

Ausztrália szerves világában a legsajátságosabb jelenségek váltakoz¬ 

nak egymással. Valamennyi kontinens között legkésőbb nyitott utat a 

művelődésnek s belsejének rengeteg területei meg most is legnagyobbrészt 

ismeretlenek. Míg partjain, melyeket az indiai és a nagy atlanti oczeán hul¬ 

lámai mosnak, óriási léptekkel halad a civilisatió, belseje leküzdhetetlen 

akadályokat vet az előnyomuló kutatók útjába. Ausztráliának valamennyi 

kontinens között legkisebb a tengerfölötti közép kiemelkedése (500 angol 

láb). Belsejének középtája, mely egykor az egész szigetet elborító nagy 

tenger medréül szolgált s jelenleg kietlen száraz sivatag, csak mintegy 200 

lábnyival emelkedik a tenger színe fölé és rendkívüli vízhiánya által szinte 

előre elrettenti az utazót. 

A medencze szelén különböző magasságú hegyek emelkednek ; Uj- 

Del-AVales-ben, a kontinens délkeleti partjain 5000—6000 lábnyi magas 

hegycsúcsok láthatók, melyek észak felé mindinkább alacsonyodnak; az 

indiai oczeán partjain pedig a hegység 1500—2000 lábnál nagyobb magas¬ 

ságot már nem ér el. Geológiai tekintetben a déli és a keleti parti részek 

vannak legjobban átkutatva es különösen a Viktoria-tartomány az, mely 

Selwyn R. C. tanulmányai következtében a legismertebb vidékek köze tar¬ 

tozik. Viktóriában az alsó silur kőzetei szolgáltatják mindazon aranykin¬ 

cseket, melyeket ott találnak. 

A palaeozoi kőzetek vertikális vastagsága Selwyn szerint 35,000 láb¬ 

nál többet tenne; s a felső devon rétegeiben mutatkoznak aztán az ausz¬ 

tráliai ős flóra első tagjai; ugyanis Queensland devonjában találtaDáintree 

a Lcpidodendron nothum., LTng. példányait, a mely növény Uj-Dél-AValesben 

18 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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egy Cyclostigma sp.-e 1 * együtt fordul elő. Az Iguana-Creek devonrétegéi¬ 

ből azonban a következő fajok ismertetnek: Sphcnopteris Iquanensis, Mc’ 

Coy, Aneimites IguanevsiS) Mc’ Coy, Archaeopteris Hot ríni, Mc’ Cov és 

Cordaites Australis, Mc’ Coy. E kis flóra legtöbb tagja az ausztráliai Hóra 

specifikus növényének tekinthető : de eltekintve a kétes Cyclostigma sp.- 

töl az egyik, a Lepidodendron nothum, Unó. nagy elterjedéssel bír. Nem¬ 

csak hogy magában Ausztráliában több helyen találtatott (Új-Dél-Wales: 

Cfoono-Goonoo a Peel folyó m.; Back-Creek diggings, Barrington River. 

Queensland : Canvona River, Broken River), hanem Európában is előfordul 

Thüringia felső devoni rétegeiben és Amerikában is Canada ugyanazon 

korú rétegeiben.** 

De Koninck Üj-Dél-Walesből részint kemény, sűrű, sárgás-szürke 

vagy zöldes mészkőben, részint puha, könnyen szétmorzsolható, szürkés 

vagy barnás homokkőben előforduló növényeket ír le, melyek a következő 

fajokhoz tartoznak: ^Lepidodendron Veltheimianinn, Stbg. és *Calamites 

Radiatus, Benőt. De Koninck megjegyzi, hogy Új-Dél-Walesben különösen 

a felső szénmész van kifejlődve.*** Crépin a gyakoribb alakok egyikét, a 

* Calamites variáns, GERM.-al is összehasonlítja. Ezen alsó carbonbeli réte¬ 

gek flórája azonban Eeistmantel 0. szerint még a következő fajokat fog¬ 

lalja magában: *Sphen oph g Iliim sp., *PJiacopteris in a e (pillát éra., Göpp., Eh. 

intermedia, Fstm., *Bh. comp. Römeri, Fstm., Eh. septvmtrionalis, Fstm., 

Archaeopteris sp., A. IVilkinsom, Fstm., Glossoptcris lineáris, Mc’ Coy, 

*Cyclostignia australe, Fstm., Lepidodendron australe, Fstm. és Lepid. (?) 

I olkmannianum, Stbg. 

A csillaggal jelölt fajok részben az európai Culmban vagy az Ursa- 

emeletben is előfordulnak. 

Az ausztráliai palaeozoi íiora utolsó szakának maradványait azon 

retegek rejtik, a melyek palseozoi állatmaradványok mellett Eeistmantel 0. 

összeállítása szerint még a következő fajokat foglalják magukban : 

Annid ári a australis, Fstm., Phyllotheca sp., Glossopteris Browniana, 
Benőt., Gl. Browniana, var. praecursor, Fstm., Gl. elegáns, Fstm., Gl. prí¬ 

máéra, Fstm., Gl. Clarkéi, Fstm., Nöggerathiopsis prisca, Fstm. 

A Glossopteris genus már fajainak nagyobb száma által teszi magát 

feltűnővé : köztök Gl. Browniana, Brgt., e korszak leggyakoribb növénye 

Hogy vájjon ez a faj axonos-e a HEER-féle Cyclostigma Kiltorkense-vel, azt 

még nem tudjuk bizonyosan. De ismeretes tény, hogy a Cyclostigma-példányok edclig- 

elé csupán az Ursa emeletben találtattak. 

** Carruthee ugyanis azonosnak tartja ezt a növényt a DA\vs-féle Lepidoden¬ 

dron gaspianum-mal és Leptophloeum rhombicurn-ma 1, melyek a canadai devonból 

ismeretesek. 

^ szerző részéről leírt 176 állat közöl 74 Európából, 1 2 Queenslandból, 

9 Tasmaniából is ismeretes. 
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az indiai mészrétegekben is igen elterjedt; a genus maga pedig még a ma¬ 

gasabb rétegekbe megy át, de ismeretes a dél-afrikai Karoo-beds-böl is, 

honnan szintén mint gyakori növény említtetik. A Phyllotheca genusa 

Európában es Szibiriában középjurabeli; Indiában a Damuda-rétegekben 

fordul elé; a Höggerathiopsis prisca, Fstm. genusa szintén ismeretes India 

szénrétegeiből; végre az Annuiaria genusa csak palasozoikus. 

Az itt fölhozott rétegek fölött települnek az úgynevezett «New-Castle- 

Beds», a rétegek hatalmas összlete, mely az ausztráliái szénformatio leg¬ 

nagyobb részét foglalja magában és gazdag flórának köszöni eredetét. Az 

ezen rétegekben előforduló növények jegyzékét szintén Feistmantel 0. 

után közöljük: 

Phylloteca australis, Brgt,, Sphenopteris lobifolia, Morr., Sph. alata, 

Brgt. sp., Sph. alata, Brgt. var. exilis Morr., Sph. hastata, Mc’ Coy, Sph. 

germana, Mc’ Coy, Sph. plumosa, Mc’ Coy, Sph. flexuosa, Mc’ Coy, Odon- 

topteris microptera, Mc’ Coy, Pecopteris (?) tenuifolia, Mc’ Coy, Glossopteris 

Browniana, Brgt., Gl. lineáris, Mc’ Coy, Gl. arnpla, Dana, Gl. reticulum, 

Dana, Gl. elongata, Dana, Gl. (?) cordata, Dana, Gl. Taeniopteroides, Fstm., 

Gl. Wilkinsoni, Fstm., Gl. parallela, Fstm., Gangamopteris augustifolia, 

Mc’ Coy, G. Clarkeana, Fstm. Caulopteris (?) Adamsi, Fstm., Zeugophylli- 

tes elongatus, Morr., Nöggeratliiopsis spathulata, Dana, N. média, Dana, 

Brachyphyllum (?) australe, Fstm. és végre még egyeb, biztossággal meg 

nem határozható növénytöredékek. 

A Glossopteris nevű harasztgenus e korszakban és e vidéken a fajok 

legnagyobb gazdagságát bírja fölmutatni (9), az indiai Rajmahal-hills és a 

dél-afrikai Karoo-beds rétegeiben is nagy számmal leptek föl; sőt a Glos¬ 

sopteris Browniana, Brgt. mint a három vidékre nézve uralkodó fajként 

lépett föl. A Sphenopteris alata, Brngt. pedig Saarbrück mellett is 

fordul elő. 

Uj-Dél-Walesben a New-Castle-beds fölé rakodtak Clarké szerint az 

ő Hawesburry- és Winnamattabeds, az utóbbiak kepezik a fiatalabb cso¬ 

portot és kagylókon meg halakon kívül, mely utóbbiak a csoport permi 

korára vallanak, meg a következő növényeket tartalmazzák : 

Phyllotheca Hookeri (australis?), Mc’ Coy, Sphenopteris alata, Brgt., 

Thinnfeldia odontopteroides, Moor. sp., Odontopteris microphylla, Mc’ Coy, 

Pecopteris (?) tenuifolia, Mc’ Coy, Gleichenia dubia, Fstm. és Macrotaenio- 

pteris Winnamattae, Fstm. 

Feistmantel 0. ezen utóbbi növénynek előfordulását különös fontos¬ 

ságúnak tekinti; mert egyrészt megegyezik elterjedésére nézve aGlossopte- 

ris-sel, ugyanis föllép a permben; eléri fejlődésének tetőpontját a diaszban 

és az oolithban és fölmegy egészen a harmadkorba; Feistmantel azonban 

feltűnőnek mondja, hogy a Taniopteridák csoportjának ezen képviselője, 

mely az ausztráliai mezozoikus szénrétegekre nézve különös jelleg gya- 

18* 
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liánt szolgál, itt a Glossopteris társaságát nélkülözi, noha India szénrétegei¬ 

ben ez utóbbi számos Taeniopteridával társult össze. 

Az idősb «Hawesburry-beds» kövületekben szegények; belölök eddig 

Clark csak két genust említett, u. m. Sphenopteris sp.-t és Odondopte- 

ris sp.-t. 

Hátra vannak meg a Tasmannia-, Viktória-, Queenslandban es a Cla- 

rence Kiver mellett előforduló felső mezozoi rétegek dórája. Ez a következő 

fajokat foglalja magában : Pliyllotlieca australis, Mc’ Coy, Sphenopteris 

elongata, Carr., Thinnfeldia odontopteroides, Morr., Alethopteris australis, 

Morr., Cyclopteris cuneata, Carr., Taeniopteris D*ntreei, Mc’ Coy, Sageno- 

pteris rlioifolia, Presl., (S. elongata Göpp.), (?) Sagenopteris Tasmanica, 

Fstm., Glossopteris Browniana, Brgt., Podozamites Barklyi, Mc’ Coy, P. 

ellipticus, Mc’ Coy, Otozamites (comp. Mandelslohi Kurr), Zamites longi- 

folius, Mc’ Coy, Cardiocarpum (?) australe, Carr. 

Dana szerint a krétaképlet előfordul ugyan Queensland- es Viktóriá¬ 

ban, továbbá a Fluiders folyó nyugati partján; de szerves maradványok e 

korszakból, úgy látszik, még nem ismeretesek. 

A harmadkor kőzetei Selwyn szerint Viktória geológiai fejlődésében 

a legelőkelőbb helyet foglalják el. Ezen korszak rétegeiben találjuk am 

nagymennyiségű aranyat, melyet jelenleg a plioczénből kiásnak es mely¬ 

nek Üoráját báró E. v. Mueller Melbourne-ban tartózkodó állami bota¬ 

nikus fáradhatlan buzgalma folytán, új meg új növények által mindinkább 

megismerjük. Fölötte sajnálandó, hogy Ausztrália mioczénkori dóráját még 

nem ismerjük*'; itt mindössze csak két, Mc’Coy által leírt fajjal találkozunk, 

* Az Ausztrália harmadkon flórájának megismerését illető közóliajtás időköz¬ 
ben már teljesült is. Báró Ettingshausen, Londonban való tartózkodása alkalmával 
meghatározta a Viktória, Új-Dél-Wales és Tasmánia harmadkon rétegeiben talált 
és a British Múzeumban őrzött növényeket. Tanulmányainak eredményét rövid elő¬ 
adásban a bécsi tud. akadémia 1883 februári ülésén mutatta be. (V. ö. Beitráge Zűr 
Tertiárflora Australiens. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. LXXXIII. kötet.) Ettings- 

hausen mindössze 99 fajt írhatott le; de ezek elegendők a legfontosabb következte¬ 
tések megállapítására. Megtanuljuk belőlük mindenekelőtt azt, hogy Ausztrália 
harmadkon flórája nemcsak ezen kontinens, hanem az egész földfelület jelenlegi 
forájatól különbözik. Foglal ugyan magában nemcsak sok oly genust, mely Európa, 
Észak-Amerika és Észak-Azsia harmadkori flóráiban is előfordul, de a különböző 
flóraterületek képviselői szintén megtalálhatók benne. Ausztrália mai flóráját jellemző 
növényalakok mellett (Proteaceae, Pittospoi’eae, Saxifragaceae, Mystaceae stb.) olya¬ 
nok is léteztek, melyek jelenleg Ausztráliában kihaltak és más kontinenseken ütötték 
fel tanyájukat (nyír, éger, fűz, tölgy stb., stb.). Az eoczénben még legkevésbbó volt 
Ausztrália mai flórájának főeleme kifejlődve; de onnét kezdve az idegen, a mellék¬ 
elemek mindinkább háttérbe szorulnak, úgy, hogy a plioczénben a főelem már ural- 
kodólag lép föl. Ausztrália jelenlegi flórájának endemikus növényei, melyek ott az 
ezen kontinensen kívül fekvő flóraterületeket képviselik, eredetükre nézve ezen mellék¬ 
elemekre vezethetők vissza. Ettingshausen tehát arra a végkövetkeztetésre jut, hogy 



AUSZTRÁLIA FOSSZIL FLÓRÁJA. “>77 

melyek az európai mioczénbeli flórájával való rokonságot mintegy csak 

sejteni engedik. Maddingly-től nyugatra, két mértföldnyi távolságban és a 

Weeribee folyónak a Lyell’s Creek-kel való egyesülésének helyétől észak¬ 

nyugatra fél mértföldnyi távolságban a mioczén-rétegekből mint igen gya¬ 

kori növény említtetik a Cilin ammóniám polymorplioides, Mc’ Coy, és az 

utóbb említett helyiségtől negyed mértföldnyi távolságban találtatott a 

Laurits Weeribeensis, Mc’ Coy kevés példányban, melyre nézve szerzője 

előleges ismertetésében csak annyit említ, hogy e levelet alig tudja egy Alt- 

sattel mellett Csehországban gyűjtött es birtokában levő levéltől meg¬ 

különböztetni. 

Újabb időben báró Müeller megismertette az Uttelia pr a éterit a nevű 

fosszil növényt, mely a Hydrocharideáklioz tartozik, de a melynek lelőhelye 

sem pontosan ismeretes, még kevesbbé geológiai színtája. Szerzője em¬ 

líti ugyan, hogy valószínűleg Cfreen Busch Quarry Parramatta mellett 

találtatott és meglehetősen közel állana az Ausztráliában mostan élő Ot- 

telia o rali fólia, Rich.-Iioz, de levelei keskenyebbek volnának. Heer 0. ez 

alkalommal figyelmeztet arra, hogy hasonló erezetet az Ouvirandra Tli. is 

mutat; Lesquereux pedig már ezelőtt az amerikai harmadkori rétegekből 

és Saporta a párisi medencze eoczénjéböl írták le az Otteliá-hoz tartozó 

növénymaradványokat. 

Ezek után vegyük szemügyre, a mint már említők, a gazdagabb plio- 

czénbeli flórát. Báró Mueller közleményéhez mellékelt térképéről meg¬ 

tudjuk, hogy a lmddon-i I54V2 angol lábnyi vastag plioczén közvetlenül a 

siluri kepleten fekszik. A legalsó, az aranyat tartalmazó rétegben (wash 

dirt, auriferous drift) és a kavicsban fordulnak elő azon fatörzsek és gyü¬ 

mölcsök, melyek után az ausztráliai plioczén flórának egy jó része isme¬ 

retes lett. El Dorado vagy a Reedy Creek mellett is, közvetlenül a grániton 

fekszik a plioczén, mely legalsó rétegében (wash-dirt) szintén fosszil gyü¬ 

mölcsöket és fákat rejt magában; az e fölött levőben (black clay) pedig 

fákat meg leveleket, mire egy fossiliák nélküli laza drift következik, mely 

ismét egy fosszil fákat meg leveleket tartalmazó hatalmasabb márgaréteg- 

től (coloured clay) által van befödve. 

Az e korból ismeretesekbe lett növények a következők: 

A) Gymuospevmae. 

Spondylostrobus Smytkii, F. v. Mull. Haddon mellett gyakran előforduló 

gyümölcs; de találtatott még New-South-Walesben Oranje m. 

és Gippslandban Tanjil és Beechworth m. 

ámbár Ausztrália flórája a föld egyéb flóraterületeivel összehasonlítva annyi föltűnő 

sajátságokat tüntet föl, fejlődésében mégis egy és ugyanazon törvényt 'követte, mint 

a többiek.; de valószínűvé válik azon következtetés is, hogy Ausztráliának elszige¬ 

telődése már a harmadkort megelőző korban mehetett végbe. S. M. 



Rokon a Callitris-sal és ennek subgénüsaival; emlékeztet 

Bowerbank Cupressinites-ére. 

Arauearites Jolinstoni, F. v. Mull. A «Victoria gold-drifts» korával meg¬ 

egyező travertinben Hobarton m. Tasmaniában. — E növény 

ágai és tobozai az élő coniferák között legközelebb az arauca- 

riákhoz áll: de sok részletben különbözik tőlük; összehasonlít¬ 

ható leginkább Araucaria Cuninghamia-val, de különbözik 

tőle sokkal gyöngébb ágai; az egyes levélspirálokban kevesebb 

számmal álló és rövidebb levelek; a kis gyümölestoboz pikke¬ 

lyeinek esak keveset előre nyúló csücsa által. 

B) Dicolyledoneae. 

Rhytidocaryon II ilkensonii, F. v. Mull. n. g. et sp. Gulgong m. Tartozik 

valószínűleg a Menispermaceákhoz. A gyümölcs igen emlékeztet 

a délázsiai Hyserpa Miers, Limacia és Nephroica Lonreiro meg 

a kelet-ausztráliai Sarcopetalum v. Mull. nevű genusokra; de 

egyáltalában nagyobb meg durvább, mint bármelyik mostan 

élő menispermacea-féle gyümölcs. Nagyságára nézve Haemato- 

carpus Miers meg legközelebb áll hozzá. 

IUicites astrocarpa, F. v. Mull. n. g. et sp. Az előbbenivel együtt a Ma- 

gnoliaceáklioz tartozó Illicium-mal rokon. 

Plesioeapparis prisca, F. v. Mull. Haddon m. a Busbeckia-csoporthoz tar¬ 

tozó Capparis-gyümölcsökhöz hasonló. Az ausztráliai fajok kö¬ 

zött legközelebb áll még Capparis Mitchelli, Lindl., de ennek 

magvai kisebbek és pericarpja vékonyabb, mint a fosszil gyü¬ 

mölcsnél. 

Plesioeapparis lepiocclphis, F. v. Mull. Gulgong m. 

Liverdsiqea oxyspora, F. v. Mull. New-South-Walesben a Richmond-folyó 

m. — Valószínűleg a Capparideák- vagy Bixaceákhoz tartozó 

gyümölcs, melynek társaságában levelek is találtattak. 

íJieune pluriocidata, F. v. Mull. Haddon m. — Külsőleg Grevillea-ra 

emlékeztet, de inkább a Capparideákhoz vagy a Pittosporeákhoz 

számítandó. 

Ochthodocaryon llilkinsoni, F. v. Mull. Galgong m.— Rokon Phymato- 

caryon-nal és Plesiocapparis-sal. 

Xylomryon Lockii, F. v. Mull. Tartozliatik az Olacineáklioz és valószínű¬ 

leg Phlebocalymma Griffith vagy Genocaryum Miq. rokonsá¬ 

gába való. 

Pihytidotheca Lynchii, F. v. Mull. Spondylostrobus-sal együtt a Meliaceák- 

hoz tartozó növény. Ezen család azonban Ausztráliában már 

nem fordul elő. 

Bhytidotliexa pleioclinis, F. v. Mull. Galgong m. 
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Phymatocaryon Mackayi, F. v. Mull. Spondylostrobrus-sal együtt. Cupania 

rokonságába való. A fosszil növények közt Cupanoides, Tricar- 

pellites és Wetherellia Bowerb. a rokon fajok. 

Phymatocaryon angulare, F. v. Mull. 

Phymatocaryon bivalra, F. v. Mull. Galgong m. — Pittospermnm- es Ce- 

lastrum-mal mutat rokonságot. 

Tricoilocaryov Bamardi, F. v. Mull. Victoriában. Hemigyrosa Blume vagy 

Glenniea Bentli. et Hock.-val mutat rokonságot és e miatt a 

Sapindaceákhoz számítandó. 

Pentacoila GidgonensC, F. v. Mull. Gulgong m. Az előbbenivel rokon. 

Banhsia sp. tobozok,Creswick, Beecliwootli és Chilthernm. — Az élő fajok¬ 

tól meg nem különböztethetők. 

jBanhsia sp. var. cryptaxis. Galgong m. 

Celyphnia Mar Coyi, F. v. Mull. Haddon m.—-Valószínűleg a Proteaceák- 

hoz számítandó és közel áll a keletázsiai Helicia praealta F. v. 

Müll.-hoz. 

Conchotheca rotundata, F. v. Mull. Nintingbool m. Emlékeztet Grevillea- 

íajokra, u. m. G. refracta, G. polystachia es G. mimosoides. 

Conchotheca turgida, F. v. Mull. Nintingbool és Tanjil m. 

Euealyptus Hinti, Mc’ Cov. Fölötte gyakori Daylesford m. a plioczén- 

agyagban. A levelek nagyságra meg alakra nézve leginkább az 

élő Euealyptus globulus leveleivel egyeznek meg. 

Acrocoila anodonta, F. v. Mull. Gulgong m. — A Calyciflorea család¬ 

jába való. 

Eisothcearyon semiseptatum, F. v. Mull. Galgong m. — Az elő Villaresia 

nevű genussal rokon. 

Odontocaryon Macgregorii, F. v. Mull. Nintingbool m. 

Pentcune Clarkéi, F. v. Mull. | 

Venteune brachydinis, F. v. Mull. ' New-South-Walesben a Smythe’s 

Penteuna trachyclinis, F. v. Mull. | Cieek m. 

Platycolla Sullivani, F. v. Mull. Nintingbool és Tanjil m. 

Pleiaeron dadiocarpum, F. v. Mull. Galgong m. 

Wilkinsonia bilaminata, F. v. Mull. Galgong m. 

olyan fosszil gyümölcsök, melyek valamely ismeretes elő növény gyümöl¬ 

csével meg nem voltak összehasonlíthatók. 

E jegyzék elég világosan mutatja azon sajátságos tüneményt, hogy 

Ausztrália plioczénkori flórája túlnyomólag kihalt genusokból es fajokból 

áll és hogy aránylag igen csekély azon fajok száma, a melyek Ausztrália 

jelenlegi flórájával szorosabb kapcsolatot mutatnak. Világos tehát, hogy 

Ausztráliában a plioczén-korban olyan éghajlati változások állottak be, me¬ 

lyek kepesek voltak ősi flóráját egészen megváltoztatni. 

Érdekes és helyen lesz, ha tehát itt rövid vonásokban Ausztrália je- 
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lenkori flórájáról is megemlékezünk. Az ausztráliai kontinens jelenleg élő 

flórájában legfeltűnőbb jelenség az, liogv ott ugyanazon szélességi fokok 

között fekvő területek növényzete egymástól egeszen eltérő képét mutat. 

Kelet- és Nyugat-Ausztrália között e tekintetben a különbség nemcsak a 

különböző növényfajokban, hanem a növénycsaládok föllépésében nyilvá¬ 

nul: különben a Conostyleae és a Franldandieac nevű genusok kivételével 

Nyugat-Ausztráliában ugyanazon családok fordulnak elő. E két vidék kö¬ 

zött a különbség még az endemikus genusok számában is mutatkozik. 

Ugyanis Ausztrália edényes növényeinek genusai szám szerint 1393 és 

ezek között van 425 endemikus genus : ezek közűi 80*08°/o esik Nyugat- 

Ausztráliára : Észak-és Kelet-Ausztráliára 40—43IJ/o; Tasmániára IG*2°/'.> 

és Yictoriára csak 7*6%. Ha most mellékesen még azt is megjegyezzük, 

hogy Ausztrália területének két harmada vagy végkép puszta, vagy csak 

igen satnya vegetatióval bír; ismeretes fajainak száma azonban mégis meg¬ 

haladja a 8414-et; akkor elég világos fogalmunk lesz Ausztrália dús és 

változatos flórájáról. Az uralkodó növényalakok az Eiicalypteae és Protra- 
ceae; az elsők a fák közűi emelkednek ki különösen; az utóbbiak pedig a 

jellemző ausztráliai cserje-íormatió, a «serub» tvpusos alkatrészeit képezik. 

A Lcguminosac továbbá itt oly gazdagságban lépnek föl, mint a földfelület 

egyéb pontjain azt hiába keresnők. 900 fajban vannak képviselve, melyek 

közűi 200 a tropikus Ausztráliára, 420 délnyugati részére, a többiek dél¬ 

keleti részére jutnak; különösen kiemelendő itt ezen növénycsalád Acacia 

nevű genusza, melynek Hooker szerint 99 faja Ausztrália délnyugati és 

133 faja délkeleti területén találhatók: de egyetlenegy sincs, mely mindkét 

területre nézve közös volna. Hasonló viszonyt mutat föl a Myrtaceae csa¬ 

ládja, melynek Ausztráliában 80 tropikus, 400 délnyugati és 200 délkeleti 

faja van stb. stb. Végűi csak Ausztrália növényzetének harmadik tvpusos 

alakját akarjuk fölemlíteni, mely a Casiiai'inrar családja által van kép¬ 

viselve. 

Ha most ezen szűk keretben bemutatott képe az ausztráliai flórának 

elég világosan mutatja nekünk azt, hogy mennyire elüt a többi kontinen¬ 

sek flórájától: mindazonáltal nem hiányzanak benne azon vonások sem, 

melyek az amazokkal való összefüggést gyanittatják. Ha Engler állítja is, 

hogy az Ausztráliában uralkodó fajok nagyobb száma ott is keletkezett: 

mégis találja azt is, hogy Észak- és Kelet-Ausztrália gazdagok általánosan 

elterjedett tropikus és ind-malayi alakokban. Ivelet-Ausztrália, Viktória és 

Taszmánia Kaledoniával és Norfolkkal bírják aránylag a legtöbb közös nö¬ 

vényt; Victoria és Taszmánia ezenkívül a subtropikus Délamerikával is 

mutatnak összefüggést: sőt egyes genusok és csoportok még Afrikával való 

viszonyra vallanak; a Középtenger vidékéről emlékeztető alakok sem 

hiányzanak, éji oly kevéssé, mint Keletázsiáéi és Japánéi sem. 

A mint Ausztrália jelenleg élő flórája idegen, sajátságos képet mutat, 
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úgy plioczén-korbeli növényei is elárulják, hogy a flóra ezen eredetisége 

régibb időből származik. Kétségbe nem vonható ténynek látszik továbbá 

az, hogy nyugati és keleti része Ausztráliának aránylag véve rövid idő előtt 

lepett összefüggésbe, a mint a harmadkort megelőző korszakok flórája a 

többi kontinensekkel való összeköttetésre vall. Sokat várhatunk e tekin¬ 

tetben még a jövőtől, különösen a harmadkori flórától, melyet eddig- 

elé ki nem elégíthető adatokban ismerünk; de az előadottakból elég 

okunk van azon tudósok nézetéhez csatlakozni, kik a kontinensek egy¬ 

mással való öszszefüggését hirdették és tényekkel bebizonyították. És 

eljött az ideje, hogy felhívjuk a figyelmet azon fontos szolgálatokra, 

melyeket a geológia és palseontológia a növények történetének es geográ¬ 

fiájának tehetnek. 

Igen jól tudjuk, hogy a növény-geográfusok a legújabb időkig min¬ 

den jelenséget, melyet a mostani földfölület flórájában megfigyelhetünk, a 

jelenleg működő physikai tényezőknek tulajdonítottak és hogy különösen 

a növények rándorló kcpesséf/c mindannyiszor napirendre került, valahány¬ 

szor másutt nem találták meg a kellő magyarázatot. A szél. a tenger áram¬ 

lata, a mertföldnyi utakat tevő madarak mind megannyi no vény terjesztő 

tényezőknek tekintettek és az annyi ténynyel kínálkozó «mnlt» végkép 

mellőztetett. 

Az első, ki e tekintetben más utakra tért, Forbes volt. Anglia flórájá¬ 

nak bizonyos sajátságai bírták azon állításra, hogy ezeket a jelenleg működő 

erők segítségével sehogy sem magyarázhatjuk meg, és hogy az angol flórá¬ 

ban észlelhető növényarealok csak töredékei ezelőtt összefüggő floraterü- 

leteknek, melyek csak nagy kiterjedéssel bíró szárazföldek sülyedése által 

szakíttathattak meg, mire a megváltozott viszonyok es nevezetesen az ég¬ 

hajlati változások mődosítólag hatottak a megmaradt vagy ujonan kelet¬ 

kezett földek növényeire. A növények vándorlása, mely csak lépésenként 

lehetséges, ilyen jelenségeket nem hozhatott létre. A jelenlegi flórák tehát 

nem a teremtés különböző műveinek tekinthetők, hanem a megelőző fló¬ 

rákból veszik eredetüket és az időben egymást követő flórák genetikus ösz- 

szeíüggésben állanak egymással. 

Forbes ezen hypothesise azonnal megvethette volna minden további 

kutatásának alapját; a helyett egy tekintélyes férfiú, Grisebach, határo¬ 

zott ellenállást foglalt el irányában. Visszautasítja FoRBES-nek minden téte¬ 

lét, mert szerinte a különböző jelenlegi flórák, mind megannyi különböző 

területeken keletkeztek; minden egyes flórának meg van a maga kiinduló 

központja (Schöpfungscentrum); és csak ezen központok sajátlagos fajainak 

egymással való kicserélése utján jöhettek létre a jelenlegi természetes 

flórák. Még az egymással közeli rokonságban élő fajok keletkeztek függet¬ 

lenül egymástól és vándorlás utján kerültek születésük helyéről mai geográ¬ 

fiai határaikhoz. Az ilyen fajoknak vagy egyáltalában a mostan élő fajok- 
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nak időre nezve távolabb álló fajokkal való genetikus összefüggésének ku¬ 

tatását Grisebach noli me tangere-nek tekinti. 

Az új irány művelői azonban korántsem foglalnak el olyan szélső 

álláspontot, mint Grisebach. A vándorlás befolyását egyáltalában nem ta¬ 

gadják, a mint Kerner is állítja, hogy jelenleg is megfigyelhető némely 

flórának átalakulása, nevezetesen ott, hol magas hegyek vagy kiterjedett 

vizek nem képeznek a növények utjának akadályt; de Antibes kísérletei 

világosan mutatják, hogy a tenger áramlatai csak bizonyos, a tengerek 

partjain messze elterjedt fajokra nézve szolgálhatnak némileg szállító esz¬ 

közül ; ellenben bizonyos más szigeteken es szárazföldeken a tengerparttól 

távol helyeken vegetáló fajok magvai semmi esetre sem juthattak a tenger 

vizének segítségével jelenlegi termő helyükre. Hasonló eredményhez jutott, 

Kernek is, midőn e tekintetben a levegő áramlatainak és a madarak föltett 

közreműködését tanulmányozta. 

Ezek után még igen föltűnő, hogy Kehmann végkép tagadja a növé¬ 

nyek vándorlását most és ezelőtt; de tagadja a szárazföldek egymással való 

összefüggését is, a mint ez Hooker, Heee, Wallace s mások részéről két¬ 

ségbevonhatatlan tényék alapján állíttatott. Nem tagadj a ugyan, a mi nehéz 

feladat is volna, hogy a jelenlegi növények a mioezénkorbeli növényektől 

származnak, melyek akkor az egész földfölületen el voltak terjedve, és csak 

ezen ősi typusok elkülönülése folytán keletkeztek volna a mai fajok; azt 

persze nem tudja magának sehogy sem megmagyarázni, mikent juthattak 

a mioczénben ugyanazon növényfajok mindenhová, Grönlandtól Görög¬ 

országba ; azt hiszi talán úgy, hogy a földfölületen több ilyen Grisebach- 

féle teremtésbeli központok keletkeztek, melyeken egy és ugyanazon fajok 

keletkeztek. Az érintett elkülönülés pedig csak az éghajlat változásának 

következménye lehetett. Nem szabad azonban e helyen megfeledkezni Uj- 

Seeland szigeteiről sem. Ha ezek jelenlegi növényzetükben számos, Ausz¬ 

tráliával közös fajt mutathatnak is föl, mindazonáltal a geológiai es palse- 

ontologiai adatok arra vallanak, hogy e szigetek egymással soha összefüg¬ 

gésben nem állottak. Mindenekelőtt arra a körülményre kell már figyel¬ 

meztetnünk, hogy Uj-Seelandon az erszényes állatok hiányoztak; ázott 

talált fosszil növények pedig, igaz, hogy alig' számbaveendők, nem gyanít- 

tatják ezen összefüggést. Unger szerint valószínűleg a Wealden-nek meg¬ 

felelő rétegekből csak két, de nagy mennyiségben előforduló haraszt isme¬ 

retes, a Polypodium Hochstdteri Ung. es az Asplevium palaeopteris Ung., 

mely utóbbiról szerzője azt mondja, hogy semmiféle fosszil és élő növény¬ 

nyel össze nem hasonlítható; de a harmadkorbeli növények maradványai: 

Myrtifolium lingua Ung., Phyllites íicoides Ung., Ph. laurinium Ung., 

Loranthopliyllum dubium Ung.. Phyllites Purchasi Ung., Ph. Nova- Zelan- 

dia Ung. sem voltak az európai harmadkorbeli vagy Uj-Seeland jelenleg 

élő növényeinek egyikével sem összehasonlíthatók; kivéve a nagy meny- 
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nyiségben található Fagus Ninnisiana Unó., mely szerzője szerint a déli 

Chiliben elő Fagus obliqua Mirb.-val még a legnagyobb megegyezést mu¬ 

tatta; de jellemző a kauri fenyő— Dammara australis — előfordulása, 

mely ma csak az északi szigeten tenyészik, de fosszil maradványaiban a 

déli szigetről is ismeretes. 

Messzire vezetne bennünket, hogy ha itt még tovább fejtegetnék 

ama viszonyt, mely a déli félgömb szárazföldjeinek jelenlegi dórájában 

mutatkozik, es melyet Englek nagy tudományos apparátussal klasszikus 

munkájában részletezett. Reánk nezve azonban különös érdekkel bírnak a 

következtetések, melyek ezen összehasonlításból vonhatók. ExoLER-re nézve 

azon körülmény, hogy Ázsia, Afrika, Ausztrália régibb korbeli rétegeiben 

megegyező fajok meg genusok fordulnak elő, ezen szárazföldek volt össze¬ 

függését illetőleg nem bír bizonyító erővel. E növények kizárólag krypto- 

gamok lévén, roppant számú, kis és könnyű spórákat fejlesztenek, melye¬ 

ket a szel könnyen vihetne a tengeren át messze távolságba: Engler e miatt 

az állatvilágban keresi a bizonyítékokat. Az emlős állatok elterjedése 

majdnem kétségtelenné teszi, hogy Ausztrália Javával és a többi Sunda- 

szigetekkel soha összekötve nem volt; az erszényes állatok elterjedése 

azonban határozottan a mellett szól, hogy Ausztrália és Uj-Guinea között 

az összefüggés fennállott, és nincs kétség, hogy Kelet-Ausztráliában azért 

sokkal több az ind-malayi genusok száma, mint Nyűgöt-Ausztráliában, 

mert ez a krétakorban, de bizonyosan még a harmadkor alatt is el volt 

különítve amattól, de Kelet-Ausztrália es Ázsia között összefüggés létezett. 

Ausztráliában az éghajlati változások is aránylag közelmúlt időben mehet¬ 

tek veghez, ezt mutatja azon tropikus családok nehány képviselője, melyek 

recens lerakodásokban találtattak és Müller legújabb fölfedezése, a fosszil 

Araucuria Johnstoni, Tasmániában, mely a tropikus Ausztráliában élő 

A. Cunniughamia-Yal rokon. 

Ezek után jogosultnak tekinthetjük azon föltevést, hogy mind a deli, 

mind az északi félgömbön epen nem a legtávolabb múltban, tropikus jel¬ 

lemű növényzet terjedett el a magasabb szélességbe; a palseozoikus, meso- 

zoikus és harmadkorban a deli szélesség 60—80 fokai között fekvő földek 

Ausztrália és Chili növényzete egy részének ép úgy nyújthatták a léte¬ 

zés föltételeit, mint az északi félgömbön fekvő Grinellíöld és Disco olyan 

növényeknek szolgáltak tanyául, melyeknek rokonai ma Észak-Amerika és 

Ázsia keleti részeiben ebnek. 

Végül még arról a kérdésről is meg kell emlékeznünk, vájjon Ausz¬ 

tráliában is volt-e a jégkornak módosító befolyása. Ennek kétségbevon¬ 

hatatlan nyomaira a geológok mind Ausztráliában, mind Uj-Seelandban 

rá akadtak. 

Tudjuk, hogy a jégkorszak okaira nézve a vélemények igen különbö¬ 

zők. míg némelyek a víz es szárazföld térben való elterjedésének megvál- 



toztatásában keresik a hőmérsék ezen föltűnő sülyedését; addig mások 

Croll kozmikus theoriájához csatlakoznak. Ismeretes tény, hogy a föld a 

nagy planéták behatása következtében útjában nem kört, hanem ellipsist 

ír le. Ezen ellipsis alakja az évezred lefolyása közben bizonyos meghatá¬ 

rozott határokon belül megváltozik. Jelenleg a föld pályája mindinkább 

megközelíti a körvonalat és 23,900 év múlva eléri ezen excentricitás mini¬ 

mumát: azaz a föld pályája majdnem elérte a kör alakját; onnét kezdve 

pedig megint az ellipsis felé fog iparkodni. A földnek a naptól való közép- 

távolsága 91.400,000 angol mérföldet tesz; a legnagyobb excentricitása 

eiinek bis-át; a legkisebb V36n-át haladja meg. Első esetben tehát a föld a 

naptól körülbelül 14 millió angol mérfölddel távolabb áll (az aphelium), 

mint akkor, midőn a naphoz legközelebb áll (a perihelium). E különbség 

jelenleg 3 millió mértföldet tesz. E mellett még tekintetben kell venni azt, 

hogy a föld jelenleg az északi félgömbön télen a naphoz legközelebb áll 

(perihelium), nyáron pedig attól legtávolabb áll (az apheliumban). De 

ezen viszony is időközi változásnak van alávetve, mely 21,000 év múlva 

folyik le. Körülbelül 10,000 esztendő múlva az északi félgömb nyara tehát 

azon időre fog esni, midőn a föld a naphoz legközelebb és a tél, midőn a 

föld a naptól legtávolabb áll ; természetes, hogy ezen jelenség a deli fél¬ 

gömbön megfordítva áll be. Ezeknek alapján fölvették tehát azt, hogy azon 

időszakokban, melyekben a föld az excentricitás minimumát elérte és egy¬ 

szersmind télen a naphoz legközelebb állott (a perihelben), a föld illető 

felének rövidebb, de melegebb tele, ellenben hosszabb és hidegebb nyara 

volt; míg megfordítva a föld másik felének hosszabb és hidegebb tele, 

ellenben rövidebb es melegebb nyara, mert a naptól való legnagyobb 

távolságnak ott a telre kellett esnie. Croll most azt veszi föl. hogy ilyen 

hosszú, hideg télben annyi jég képződött, melyet az ugyan melegebb, 

de annál .rövidebb nyár nem bírt fölolvasztani, a melegnek egy nagy része 

pedig a hónak vízzé való átváltoztatására használtatott föl. Az így teleken 

át növekedő és kiterjedő jégmennyiség a maga részéről is idézte elő a hő¬ 

mérsék sülyedését és így jött létre a jégkorszak. Nincs itt helye, hogy 

mindent részletezzünk, a mit Croll ezen hypothesise mellett és ellen föl¬ 

hoztak : reánk nézve azonban legnagyobb fontossággal bír TVallace véle¬ 

ménye; ki legújabban nyilatkozott a jégkorszak indító oka felől. Az ő 

nézete szerint a lefolyt korszakokban a jégkorszaknak kedvező asztronó¬ 

miai föltételeinek daczára egy ilyen nem keletkezhetett — világos, hogy 

Croll theoriája szerint a földön nem csak több ilyen jégkorszaknak kellett 

beállania; hanem még a jövőben is kell, hogy beálljanak — ha csak az 

asztronómiai okokkal terrestrikus okok nem társulnak, azaz, hogy a víz és 

szárazföld egymás között létező viszonya nem változik. Hó meg jég ál¬ 

landó tömegei magas föld nélkül nem képződhetnek: midőn tehát a sark 

körüli föld magasra emelkedett: akkor keletkezett egy olyan terület, me- 



AUSZTRÁLIA FOSSZIL FLÓRÁJA. 1285 

lyen a földpálya nagy excentricitása következteben télén annyi jég toria¬ 

szódott föl, bogy meg a perihelium alatt is folytatódtak a téli viszonyok; 

ellenben a szárazföld tetemes sülyedése ismét a tengeráramlatokat alacso¬ 

nyabb szelességből vinné fölfelé és a megmelegedés oly nagy volna, bogy 

még akkor, midőn az északi sark a naptól elfordítva és a földpálya az 

excentricitás maximumában volna, a sarkvidék nem maradhatna jégburok¬ 

kal betakarva. A jégkorszak tüneményei tehát olyan földrajzi változások 

következteben, melyek által a tenger áramlatai szükíttetnek, állanak be. 

A déli félgömbön azért torlódott föl annyira a jég, mert a deli sark 

földje magas, nagy kiterjedésű és nyílt tengertől van körülvéve; az északi 

sark körül pedig a jégkorszak alatt nem volt magas föld és nyílt tenger, 

legalább nem azon mértékben, mint a deli sarkvidéken ; de a jégtünemeny 

beállásánál annál nagyobb fokban jutott érvényre a második közreműködő 

ok, t. i. a hosszú, hideg tél, minthogy a földpálya excentricitása akkor há¬ 

romszor akkora volt, mint most. 

A deli sarktól a nagy tenger által elkülönített Uj-Seeland, Viktória, 

Tasmania tehát nem is jegesedhettek annyira el, mint az északi félgömb 

észak felé fekvő földjei és így a jégkorszak nem is hathatott annyira mó- 

dosítólag ezen földek flórájára, a mint ezt az északi félgömbön tapasztal¬ 

tuk. Az ausztráliai geologok megegyez pék abban, hogy Uj-Seelandban az 

eljegesedés nem volt általános, és, a mint már egy ízben kiemeltük, a 

Damma australis-xól biztosan tudjuk, hogy ezen fa ezelőtt a sziget déli ré¬ 

szén is tenyészett, noha ma csak annak északi részében található. 
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A GERECSE- ES VERTES-HE iYSEK FÖLDTANI VISZONYAI.* 

WlNKLER BENŐ-tŐl. 

Bevezetés. Az elmúlt (1869) nyár folytán a íöldmívelés-, ipar- es ke¬ 

reskedelemügyi minisztérium által Budapest környéke, és ezzel összefüggés¬ 

ben, csatlakozva a bécsi birodalmi földtani intézetnek 1865-ik évben vég¬ 

hezvitt munkálataihoz, a Duna jobb partján azon terület tűzetett ki a 

további földtani vizsgálatok keresztülvitelére, mely körülbelől Esztergom, 

Tata, Csákvár és Téteny által határoltatik. Az előleges átnézetes kirándu¬ 

lások, valamint az esztergom-doroghi barnaszén terület megtekintése után, 

Hantken igazgató úr vezetése alatt a Gerecse és Vértes hegység részletes 

átvizsgálásával lettem megbízva, s észleléseim eredményét van szerencsém 

röviden előterjeszteni. 

I. A GERECSE HEGYCSOPORT. 

Hegyrajzi viszonyok. A Gerecse hegycsoport Komárom- ésEsztergom- 

megye határán, Piszke és Lábatlan helységek közelében emelkedik ki a 

rónaságból, északi nyúlványaival majdnem a Dunáig terjed; az egész 

* E fölvételi jelentés még 1870-ban íratott. A véletlen szeszélye okozta, hogy eddig 

meg nem jelenhetett. Történeti és elsőbbségi jogon közöljük teljesen változatlanul. 

WiNKLER lír 1869—70-ben a m. kir. földtani intézet tisztviselője volt, azóta a geoló¬ 

gia tanára a selmeczi bányászakadéinián. A szerkesztő. 
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hegycsoport központja, egyszersmind legmagasb csúcsa a Nagy-Gerecse, 

mely a trigonometriai felmérés szerint 332 bécsi öl (1992 bécsi láb) ma¬ 

gas. A begy vonulat északról dél felé nyúlik, s a központból három egy¬ 

máshoz majdnem párhuzamos hegylánczolat ágazik ki; a nyugoti, mely a 

tatai völgy és Tardos-Tolna helységek között emelkedik, mintegy 4 mért¬ 

föld kiterjedésben egy szakadatlan hegylánezolatot kepez; ezen emelked¬ 

nek a szt-miklósi, ágostyáni, tardosi, baji és szőllősi csúcsok 1500—1600 

becsi láb középmagassággal. Felső-Galla és Szár között ezen hegylánczolat 

a Vértes hegység északi nyúlványával egyesül és észak-déli irányát meg¬ 

tartva Moorig terjed. A középső hegyágon, mely Tardos es Hereg között 

terjed, legmagasb csúcs a tardosi bányahegy 1136 bécsi láb magassággal; 

a keleti hegyágon végre, mely Héreg és Bajna közöt húzódik, a Sombe¬ 

rek, Szemek, Somlyó, Boglyás nevű csúcsok emelkednek. Ezen utolsó ki¬ 

ágazás a buda-pilisi hegységre támaszkodik, a hegyvonulat itten nem oly 

szakadatlan, az alapkőzet sok helyt el van fedve újabbkori lerakodás által, 

s csak egyes kiálló csitcsok mutatják az összefüggést és együvétartozást. 

Irodalom. A fent tárgyalt vidék viszonyainak felderítésével már évek 

óta foglalkoztak hazánk geologjai, így különösen dr. Szabó József, dr. Pe- 

tep.s Károly és Hantken Miksa ; az erre vonatkozó ismertetések részint a 

magyar, részint a német irodalomban közöltettek, jelesen: 

Szabó József «Budapest környékének földtani leírása». Kiadta a ma¬ 

gyar tud. akadémia 1858. 

Peters Iyarl, Jalirbuch dér k. k. Geologischen Keichsanstalt. 1859. 

«Urnyebungen von Totis, 1 isegrad, Gran und Zsámbék.» 

Hanken Miksa «Geológiai tanulmányok Buda és Tata között». Ma¬ 

gyar tud. akadémiai közlemények, I86J. és 1865. évfolyam. 

Ezen adatok lényegesen megkönnyítették feladatomat, s csakis ezek 

felhasználása által volt lehetséges ezen terület földtani térképét ily rövid 

idő alatt összeállítani. 

Földia ni viszonyok. 

'Triász es rháti képződmények. A Gerecse hegycsoport zömét es leg¬ 

magasb csúcsait mészkövek es dolomitok alkotják, melyek ezen a vidéken 

a legidősb rétegeket képezik. — Szövegére nézve a mészkő legnagyobb 

részben tömött, vagy apró szemcsés, néha azonban, különösen felső réte¬ 

geiben, durvább szerkezetet is mutat; színe szinten igen változó, legin¬ 

kább szürke vagy fehér, helyenként sárgás, s némely rétegeiben halvány 

pirosba is ámegy. 

A tömött mészkő kevés szerves zárványt tartalmaz, a mely körülmény 

geológiai korának biztos meghatározását igen megnehezíti; némely réte¬ 

geiben azonban a rháti képlet dachsteinmész emeletét jellemző Megalodus 
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tyiqucter kőmagvai meglehetős gyakoriak, s ezeket most már több helyről 

ismerjük ; az «Öregkőn» Bajótb mellett és a «Póczkőn» Lábatlan mellett 

már Peters és Hantken felfedezték, mostani vizsgálatainknál a tatai Kál¬ 

váriahegyen is fölfedeztük a Mec/alodus triqueter átmetszeteinek szív- és 

köralakú rajzait, mi által a dachsteinmész kétségkívüli fekhelye ismét egy- 

gyei szaporíttatott. Ezen mészkő a buda-pilisi, ngy szintén a Gerecse és 

Vértes hegységben nagyon el van terjedve, és a lerakodás némely ponto¬ 

kon igen tetemes vastagságot mutat; eddigi ószleleteink alapján földtani 

térképeinken az egész mészkőlerakodás mint «darhstriiirn<>sz» van elő¬ 

tüntetve. 

A Gerecse hegység alkotásában a tömött mészkő mellett kisebb mérv¬ 

ben a dolomit is kezd szerepelni, azonban csak Tarján közelében alkot 

nagyobb csúcsokat. A dolomit szemcsés szövetű, néha tömött, likacsos, 

vagy poralaku; színe fehér, szürke, helyenként veres es szerves zárványo- 

meg ritkábban tartalmaz, mint a dachsteinmész. 

A mészkövek és dolomitok egymáshozi viszonyára nezve megjegy¬ 

zendőnek tartom, hogy e két kőzet egymással a legszorosb összefüggésben 

áll, lerakodási viszonyait illetőleg azt lehet mondani, hogy a hol a mészkő 

íeküjét észlelni lehetett, az mindig dolomit volt, az átmenet azonban egyik 

kőzetből a másikba oly észrevétlen, hogy ezeket petrographiailag alig lehet 

egymástól megkülönböztetni és elválasztani; a rétegesség egyiknél sincsen 

különösen kifejlődve, s csak helyenként lehet azt biztosabban észlelni. 

Azon pontokon, hol a rétegek fekvését meghatározhattam, ezt valamint a 

mészkőnél, úgy a dolomitnál is megegyezőnek találtam, s általában min¬ 

denütt eszak-keleti csapást és 35—30 fok alatti dőlést észleltem. 

A két kőzet petrograpliiai hasonlatossága es azon körülmény, hogy 

mindkettőnél megegyez a rétegek csapása és dőlésé, szerves zárványok 

hiányában igazolni látszik azon korábbi nézetet, melynél fogva a dolomit 

és a mészkő egy elválaszthatatlan rétegcsoportot kepez, s mindkettő a rháti 

képződményhez soroztatott. 

Újabb időben sikerült a dolomitban is, habár csak igen rossz állapotú 

zárványokat találni, különösen a somodori pusztán Szomortól északra, és 

O-Barok mellett Fehérmegyében ; e zárványokat eleintén nem Lehetett meg¬ 

határozni, újabban Böckh János a Vértes es Bakony hegység dolomitjai¬ 

ban talált jobb karban levő s biztosan meghatározható példányokat, úgy¬ 

mint chcmnitziákat és myoplioriákat (Mi/ophoria WhaUdyac, Autorum), 
melyek a felső triász képletekre nezve jellemzők ; összehasonlítva ezekkel 

a somodori dolomitban talált zárványokat, úgy találtam, hogy ezek a 

fentebbiekkel teljesen megegyeznek. 

A Gerecse hegység dolomitjainak legalább egy részé e szerint egész 

biztossággal a felső triászhoz tartozik, a térképen azonban a triász és a 

rháti képiét nincsen egymástól elválasztva, miután a két képlet közötti 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 19 
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határvonalat egyelőre nem lehet meghatározni. A triász kepletek elterje¬ 

dése iránt csak a vizsgálatok további előhaladása fog biztos felvilágosítást 

nyújtani. 

Ipari czélokra a tömött mészkő, kivévén a mészégetést, nem igen hasz¬ 

nál tátik ; Tardos mellett a Korpahegy alján igen szép márvány sző vetít 

fehér és szürke mészkő fordul elő, melyből néhány év előtt az esztergomi 

basilica építéséhez kőfaragó munkákra anyagot törni szándékoztak: ez a 

mészkő azonban a rétegességnek alig hír nyomával, mi nagyobb márvány¬ 

lapok törését igen költségessé, sok esetben majdnem lehetetlenné teszi, 

miért is a további munkálatok félbeszakasztattak. Meglehet, hogy nagyobb 

mérvű feltárások mellett talán lehetne helyeket találni, melyeken a réte¬ 

gesség a márványlapok törését elősegítené és könnyítené. A dolomit hasz¬ 

nálhatósága igen csekély, helyenként jobb anyag hiányában útkavicsolásra 

használ tátik. 

Lias ás jura képletei'. Az imént említett triász és rháti képleteket a 

Gerecse hegység több pontján mészkövek fedik, melyek petrograpkiailag 

hasonlítanak ugyan a dachsteini mészkövekhez, azonban oly zárványokat 

tartalmaznak, melyek már a lias képletekre utalnak; a tatai Kálváriahe¬ 

gyen (az ottani kápolna előtt) kibukkanó veres mészkő rétegekben ammo- 

nit-lenyomatokat találtam, melyek az ammonitok arietes csoportjához tar¬ 

toznak, s e szerint az alsó lias kepletet jellemzik: a tardosi Korpahegyen 

hasonlóan a szürke dachsteinmész felett crinoidszövegű veres színű mészkő 

fordul elő, mely tele van apró brachiopódákkal és rhynchonellákkal, és az 

alsó lias faunájával, jelesen a bécsi geologok által megkülönböztetett 

Hierlatz-rétegekkel látszik megegyezni. 

Az itt említett alsó lias felett, némely helyeken pedig közvetetlenül 

a dachsteinmész felett veres márványok fordulnak elő, melyek felvételi 

területemen, különösen a tardosi Bányahegyen, a Kis-Gerecsen, a Pis- 

niczeh egyen és a tatai Kalváriahegyen levő márvány bányákban szépen fel 

vannak tárva, s igen sok ammonitot tartalmaznak. Az ammonitok azonban 

olyan hiányosak, hogy közelebbi meghatározásuk igen sok bajjal van 

összekötve, sőt a legtöbb esetben keresztül sem vihető; de szerencsére 

Hantken úrnak a Bakony hegységben gyűjtött ammonit-gyűjtemenye elég¬ 

séges összehasonlító anyagot szolgáltatott, s ezek segítségével sikerült a 

tardosi ammonitok közül néhányat meghatározni, és ezekben a felső 

liast jellemző 

Ammoriites fimbriatas, Sow., és 

Ammonites radians, Beineckf.., 

miből kitűnik, hogy a vörös márványok legalább egyik része sorolandó a 

felső liáslioz. 

Hantken urnák sikerült továbbá az 

Ammovites fallax, Ben., és az 
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Ammonites Murchisonoe Sow., felismerni, mi arra mutat, hogy a lias 

fölötti rétegek közűi vannak olyanok is, melyek az alsó Dogerhez 

sorolandók. 

Dr. Peters Károly ezen lelőhelyeken szintén gyűjtött ammonitokat 

s ezek között oly fajokat említ, melyek csak a felső jurában fordulnak elő, 

jelesen: 

Ammonites anceps, Reinecke. 

Ammonites triplicatus, Sow. 

Ammonites Humphriesaniis Sow. 

Eme zárványok alapján Peters az egesz veres mészkő lerakodást a 

felső jurához számította. Én ezen fajokból nem találtam meghatározható 

példányokat, s így nem különíthettem el a felső jura képleteket; de a 

márvány petrographiai viszonyainál fogva sem lehetett ily osztályozást 

keresztülvinni. Térképemen az egész márvány lerakodást a felső has¬ 

hoz soroztam, későbbi időkre hagyva annak kipuliatolását, vájjon nemely 

márvány rétegek a jurához lesznek-e csatolandók , a veres márvány 

és a dachsteinmész települési viszonyai nagyszerű háborgatásoknak jeleit 

mutatják, melyek az egész lerakodást helyenként úgy tüntetik elő, mintha 

a veres mészkő a dachsteinmészkőbe he volna ágyazva; a márvány néhol 

I 50—ÜOO láb vastagságot mutat.* 

Kőfaragói munkákra a tardosi márvány igen alkalmatos s nagy 

mennyiségben feldolgoztatik a nagyobbszerű pesti építkezéseknél, hová 

évenként több ezer köbláb elszállíttatik. Gerendát Antal kezdeményezése 

folytán újabb időben e márványbányák műveltetése egy okszerűen meg¬ 

alapított terv szerint íoganatosíttatik, s kedvező jövőnek néz eleibe. A réte¬ 

gek helyenként majdnem vízszintesen feküsznek, mi által a márványlapok 

törése igen megkönnyíttetik. Előnyös továbbá a kőfaragókra nézve a réte¬ 

gek változó és különféle vastagsága, mi által a márványlapok a megkíván- 

tató méretek szerint minden legkisebb nehézség nélkül nyeretnek. 

Kréta képlet. A Gerecse hegységben a kréta képlet alsó úgynevezett 

neocom rétegei homokkövek és mészmárga által vannak képviselve. — 

A hegység észak-keleti szárnyán, Lábatlan es Piszke mellett, ez a képlet 

szépen fel van tárva és Hantken úr itt már évek óta számos ammonitot 

* Hantken M. későbbi kutatásai által konstatáltatott (v. ö. Jelentés a m. kir. 

földtani intézet 1879 évi működéséről), hogy a Gerecse-hegység több pontján elő¬ 

forduló vörös-márványok, melyek több kőbányában (a Piszuicze-liegyen, a Gerecse- 

liegyen és a tardosi Bányahegyen) vannak feltárva és iparilag felhasználtatnak, az 

alsó (A. liungaricus-szál) és a középső lias-hoz (A. Hantheni-ve 1) tartoznak, míg a 

felső lias (Amm. bifrons-szal) csak egy, a jól rétegzett vörös-márványok fedőjében 

előforduló kissé agyagos, gumós mészkőpadra szorítkozik. Erre következik az alsó 

dogger (Amm. Murchisonae-ve 1 és Amm. Bayleanns-szál) és végre a Poczkón a 

felső jnramész (Amm. acanthiciis-sz&l). Szert. 

19* 
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gyűjtött, melyeknek jegyzéket a magyarhoni földtani társulat munkálatainak 

4-ik köteteben közölte. Az ammonitok leginkább a homokkő némely réte¬ 

geiben fordulnak elő, míg a mészmarga csak ritkán tartalmaz kövületeket. 

A hegylánczolat déli folytatásában, melynek átvizsgálása tulajdon- 

kópeni feladómat képező, a neocom rétegeket csak két helyen találtam 

feltárva, jelesen a tardosi Bányahegyen, hol közvetetten az'alsó doggerliez 

tartozó veres márvány felett ugyanazon meszmárga fordul elő, mely Lá¬ 

batlan vidékén oly szépen van feltárva, s mely dr. Sav Mór cbemiai elem¬ 

zése szerint hydrauli mész készítésére alkalmasnak találtatott; ezzel kapcso¬ 

latban a zöldes homokkő is kibukkan a Bagóbegy nyugoti oldalán Tardos- 

tól nyugatra. Szerves zárványokat nem találhattam sem a márgában, sem 

a homokkőben. 

Harmadkon képződmények. Területemen eoczén, oligoczen és neogén 

rétegcsoportok fordulnak elő, melyek azonban, miután a völgyeket, és a 

begy oldalait is, jelentékeny magasságra lösz borítja, ez alól csak egyes 

pontokon bukkannak ki. 

Az eoczén képletek Esztergom vidékén az ottani kőszénbányákban 

vannak igen szépen feltárva és képződve; ezeket Hantken úr a részletekig 

tanulmányozta és egy önálló munkálatban megismertette. A hegylánczolat 

deli folytatásában Felső-Galláig sehol sem találtam az eoczén-képleteket 

feltárva. 

Oligoczén képletek Héreg, Tolna es Tarján helységek közelében for¬ 

dulnak elő, tályag és homokos márga rétegeket kepezve, melyekben a 

jellemző 

Pholadomya Puschii, Goldf. 

igen jó állapotban gyakrabban előfordul. Congeria-rétegek különösen a 

mélyebb vízmosásokban több helyen láthatók a lősz alatt, jelesen Ivócs és 

Kömlőd vidékén, továbbá Tata mellett a Kálváriahegy tövében. 

I jabbkori képződmények. Ezek közül megemlitendönek tartom a 

tatai mésztuff-kepzödést s ezzel kapcsolatban az ottani meleg forrásokat, 

melyek jelentékeny mésztartalmúknál fogva a mesztuff-lerakodást eredmé¬ 

nyeztek, s jelenleg is eredményezik. Tata és Tóváros területén a diluviális 

rétegek alól több meleg forrás bugyog ki. Ezek között legérdekesebb s leg¬ 

gazdagabb az urasági díszkertben fakadó két nagy forrás, melyek egyike 

d4 óra alatt mintegy 1300—1500 akó 16—17 R. fok melegségű vizet szol¬ 

gáltat. A forrásokból es a közellévő hegyi patakokból jövő víz több mes¬ 

terségesen elzárt tóban gyüjtetik; egy ily tó, mely Tata és Tóváros között 

terül el, mintegy 5 — 600,000 négyszög ölnyi területet elfoglal s ebben az 

uradalom részéről igen kedvező eredmenvnyel haltenyésztés űzetik. 

A tóból kifolyó víz ezen felül ipari czélokra. mint mozgató erő, sike¬ 

resen felhasználtatik. 
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II. A VÉRTES HEGYSÉG FÖLDTANI VISZONYAI. 

A Vértes hegység, mint már említve volt a Gerecse hegységgel össze¬ 

függésben áll s ennek folytatását kepezi: a szorosabb értelemben vett 

Vértes hegység Gallánál Komárommegyében kezdődik, s Moor vidékéig 

terjed. Múlt évben az idő rövidsége nem engedé az egész hegylánczolat 

rétegeinek természetét tanulmányozni, nekem csak ennek északi, a Gerecse 

hegységhez csatlakozó részét volt alkalmam részletesebben megvizsgálni. 

A Vértes hegység földtani viszonyai némileg eltérnek a Gerecse hegység 

viszonyaitól, a márvány rétegeket sehol sem találtam kifejlődve, s az eoczen 

képlet közvetlen a triász és a rháti képletekre következik. 

A Vértes hegységben a nummulit rétegek nagy kiterjedésben s igen 

hatalmasan vannak képviselve, Felső-Galla mellett a Nagy-Keselyühegy 

nyugoti oldalán, a Kálváriahegyen, a Potas-, Sátor- és Mészároshegyen, to¬ 

vábbá Bánhidától délkeletre a Madár- és Köveshegyen, a zsömléi Nagy¬ 

hegyen és innen délre a gesztesi hegyeken mindenütt a numulit rétegeket 

találtam feltárva, s nagy részben ezek alkotják az egész hegységet. 

Triász és rháti képletek. A fentebb elősorolt helyeken a nummulit réte¬ 

gek közvetlenül az idősb mészköveken és dolomitokon íeküsznek, és ezeket 

köpenyalakulag körülövedzik; ott, hol a település észlelhető volt, a réte¬ 

gek rendje megegyezni látszik a Gerecse hegység települési viszonyaival, 

itten is a dolomitok kepezik a mészkövek feküjét. 

A Vértes hegységben a mészkövek alárendelt szerepet visznek s a 

magast) csiícsokat mindenütt a dolomit alkotja, így a szári Csucsoshegyet 

(Spitzberg) es az egész Szártól Ó-Barók felé nyúló hegylánczolatot, melyen 

meredek kopár sziklafalakat alkot. A dolomit szemcsés szövetű, fehér vagy 

veres színű, néha poralaku, s könnyen szétmálló, igen sok repedéstől van 

áthatva, melyek miatt rétegzetét sok helyen nem igen lehet biztosan meg¬ 

határozni ; ez a dolomit igen kevés kövületet tartalmaz, s mostanáig csak 

Ó-Barók mellett találtunk benne néhány igen fogyatékos zárványt, a me¬ 

lyek, mint már a Gerecse hegység dolomitjainál említettem a triász kép¬ 

letekre utalnak. A dolomitokkal összefüggésben levő mészkövek nem tar¬ 

talmaznak kövületeket s így nem nyújtanak semmiféle támpontot koruk 

meghatározáséra, mivel azonban petrographiailag teljesen megegyeznek a 

gerecsei kőzetekkel, továbbá mivel az egész gerecse-pilisi hegycsoport föld¬ 

tani viszonyai között teljes összhangzás mutatkozik, a térképeken ezek a 

mészkövek mint rháti képződmények vannak kitüntetve. 

Ipari czelokra a dolomit nem igen használható, miután minden 

irányban át lévén hasadozva a legkisebb ütésre is apró darabokra hull; 

Felső-Galla és Bicske között az országutat kavicsozzák vele. A mészkő igen 

jól használható mészégetésre. 

Eoczen képződmények. Az eoczén képlet legnagyobb részben mint 
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tömött vagy szemcsés szövetű fehér nummulitmészkö van kifejlődve, mely¬ 

ben az apró nummulitok nagyító üveg nélkül néha alig láthatók; ezen szö¬ 

vegű mészkő igen alkalmas anyagot szolgáltat a mészégetéshez, s ezen 

czélra nagy mennyiségben feldolgoztatik, jelesen Zsömlén Fehérmegyében 

az ottani «Nagy hegy en». Eme mészkövekkel váltakozva találunk egyes 

rétegeket, hol az egész kőzet nummulitok összehalmozásából áll, melyek 

agyagos vagy meszes kötőszer által összetartvák s conglomerátszerü szer¬ 

kezetet mutatnak. E kötőszer elmállása folytán az egész kőzet könnyen 

széthull, a nummulitok szépen kiválnak, sigen jó állapotban nagy mennyi¬ 

ségben gyűjthetők. 

A nummulitok közül, melyeket a Vértes hegységben, jelesen Felső- 

Gallán a Kálváriahegyen es a Mészároshegyen gyűjtöttem, leggyakoriabbak 

a következők: 

Nummulites Tsehichatscheffi, ű’Arch. 

« complanatu, Lám. 

« perforata, d’ÜRB. 

« lucasana, Defr. 

(i striata, ű’Orb. 

Ezeken kívül előfordul még nehány ismeretlenebb faj, melyek meg¬ 

határozását akorra halasztóm, a mikor az egész hegylánczolat fölvétele 

befejezve leszen, az összegyűjtött anyag részletesen fog feldolgoztatni. 

A nummulitokon kívül találtam még or bitói dókat jelesen Orbitoides papi- 

raceát, továbbá egyes rétegekben igen sok puhány-töredéket, de oly rossz 

állapotban, hogy azokat biztosan meghatározni nem sikerült; ezek között 

leggyakoriabbak a natica töredékek, cardiumok, ostreák, a korálok közül a 

trochosmiliák stb. 

Felső-Galla és Zsömle vidékén, s általában a Vértes hegységben a 

harmadkori képletek sehol sincsenek oly szépén feltárva, hogy a rétegek 

sorrendjét oly módon lehetne megállapítani, mint ez Hantken úrnak Esz¬ 

tergom, Dorog és Tokod vidékén sikerült, hol a bányaművelés következ¬ 

tében az aknákban olyan rétegek is feltárattak, melyek különben a felületen 

sehol sem jönnek napfényre. De ha a Dorogon felállított rétegsorozatot, 

illetőleg az egyes színtájakat jellemző nummulitokat és puhányokat a Vértes 

hegységben előforduló nummulitokkal összehasonlítjuk, világosan kiderül, 

hogy itten a dorogi nummulit rétegsorozatnak felső színtájai vannak kifej¬ 

lődve és pedig következőleg alulról fölfelé : 

1. Nummulites lucasana-emelet. 

d. Nummulites striata-eme\et. 

3. Nummulites Tschichatscluffi-emelet. 

Az eoczén képletek alsó szintájai, úgymint a Nummulites subplanu- 

lata — (operculina) — a Cerithium-emelet és az édesvízi rétegek mosta¬ 

náig a Vértes hegységben még nem fedeztettek föl. 
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OlitfOczén képlet. Az eoczón képleteken kívül, helyenként az oligoczen 

rétegek is kibukkannak a Vertes hegység újabbkori lerakodásai alul, így 

különösen a bicskei országút mentében Németegyháztól délre egy tályag 

fordul elő, mely tele van az oligoczén képletet jellemző Cerithimn uianja- 

ritaceuni, Brogn. töredékeivel; hasonló tályagot találtam a tornyói pusztán 

Felső-Gallától keletre a Baglyoshegy alján; ez utóbbi helyen nem találtam 

ugyan benne szerves zárványokat és az iszapolási maradék sem tartalmaz 

foraminiferákat. 

Az oligoczen rétegekben helyenként barnaszén telepek fordulnak elő, 

jelesen Felső-Gallától keletre az úgynevezett ((fazekas kert»-ben; ezen he¬ 

lyen a jelenkori képződmények alatt 3—3 ölnyi mélységben egy sárgás 

agyag fordul elő, mely kitűnő tulajdonságánál fogva a vidékbeli fazekasok 

által nagy mennyiségben ásatik s feldolgoztatik; ezen ásatásoknál az agyag 

alatt igen gyakran kisebb-nagyobb kőszéndarabokat találtak, s mélyebbre 

hatolva tömör kőszénpadra bukkantak. Ezen kőszéntelep közelebbi meg¬ 

vizsgálása s feltárása czeljából gróf Eszterházy uradalmi igazgatósága né¬ 

hány év előtt ezen helyen fúrásokat eszközöltetett; a fúrások által 

melyek alig néhány ölre (6 ölre) melyesztettek, egy köriilbelöl 2 láb vastag¬ 

ságú széntelep fedeztetett fel, melynek fedőjét bitumenes pala igen sok 

csigalenyomatokkal, feküjét pedig kék homokos agyag kepezte. Ily csekély 

vastagságú szentelep bányászati kiaknázása, ezen különben is még igen 

fás vidéken nem látszott kedvezőnek, miért is a további kutatások és fú¬ 

rások félbeszakasztattak. 

Ezek a fúrások geológiai tekintetben semmi felvilágosítást sem nyúj¬ 

tottak a rétegek természetére nézve; bányászati szenqmntbol is sajnálni 

lehet, hogy a megkezdett fúrásokat tovább nem folytatták, legalább is a 

íekü agyag réteg eléréséig. A mindinkább növekedő faszükséglet, s ezzel 

kapcsolatban a folyton emelkedő faárak mellett, idővel talán a csekélyebb 

vastagságú kőszéntelepeket is haszonnal lehetne értékesíteni, mely esetben 

a íélbeszakasztott kutatások talán ismét foganatba fognak vétetni. 

Zsömle vidékén Fehérmegyében ugyanezen korszakhoz tartozó szén- 

telepek már evek óta igen kedvező eredménynyel aknáztatnak ki bányá- 

szatilag. A telepek ott a jelenkori lerakodások alatt terjednek, agyag réteg¬ 

gel váltakozva; a telepek fedőjében úgymint Felső-Gallán a fazekas kert¬ 

ben bitumenes pala fordul elő, mely tele van csiga lenyomatokkal; az igen 

rossz állapotú zárványok édesvízi faunára utalnak, ezek közül azonban csak 

a Melánia Éneken, Brongn. volt biztosan meghatározható. A telep fedőjét 

homokos kék agyag kepezi, mely azonban mostanáig meg semmiféle szer¬ 

ves zárványokat nem szolgáltatott. Zsömlén jelenleg 3 telep ismeretes, s 

ezek közül a két alsó, 5—6 láb vastagságú van művelés alatt. Az oligoczén 

rétegek majdnem vízszintesen íeküsznek, s keleten a nummulitmészkőre 

támaszkodnak, nyugaton pedig a jelenkori lerakodások alatt tovább terjed- 
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nek a völgy menteben, ez iránybani kitérj edesök mostanáig még ismeret¬ 

len, több ponton megvesztettek itten is fúrólyukak, de ezek nem vezettetvén 

kellő kitartással és ismerettel, sem az agyag réteg feküje, sem általában a 

szénlerakodás elterjedése iránt nem nyújtottak felvilágosítást, s így meg¬ 

közelítőleg sem lehet tudni a kőszén telep kiterjedését. 

Az évi termelést körülbelől 100,000 mázsára lehet tenni, s ennek 

legnagyobb részét a tatai czukorgvár emészti fel. A kőszén igen jó minő¬ 

ségű Hátér Károly kísérletei szerint, melyeket a bécsi földtani intézet 

chemiai műhelyében vitt keresztül. 

Nrof/éii képletek. Ezek közül a területemen cerithium rétegek O-Barók 

közelében az országút mellett, továbbá a Csabdi pusztán vannak kifejlődve 

folytatását képezve azon nagyszerű neogén lerakodásoknak, melyek Buda 

környékén különösen Mány, Páty, Zsámbék és Tinnye vidékén vannak 

feltárva. Hantken úr e lerakodást az 1865. évi m. tud. akadémiai közle¬ 

ményekben oly kimerítően tárgyalta, hogy nem tartom szükségesnek itt is 

ezek részletes!) leírásába bocsátkozni, annál kevésbbé, mert ez a vidék 

Hantken úr idei fölvételi területét képezvén, jelentésében újabb észleleteit 

tárgyalni fogja. 

Diluvhnu és alluviam. A diluvium legnagyobb részben lősz által van 

képviselve, mely itten nemcsak a völgyeket és dombokat, de a legmagasb 

csúcsokat is elborítja; — a körtvélyesi pusztán körülbelől 1600 bécsi láb 

magasságban igen nagy területet foglal el; — a lősz alatt több helyen, je¬ 

lesen Dal) helység mellett, hatalmas kavics lerakodásokat lehet észlelni, 

melyeket nem lehet a lösztől elválasztani. 

Az alluviumnál felemlítendő a futóhomok; ez Tata és Tóváros köze¬ 

lében kezdődik, innen deli irányban majdnem az egész tatai völgyet el¬ 

borítja, s Bánhidától egyrészt Felső-Galla és Szár, másrészt Zsömle és 

Csákvár felé húzódik:— elterjedését és kártékony befolyását némely he¬ 

lyen okszerű földművelés, különösen pedig faültetvények által enyhítik 

és gátolják, egészben véve azonban a községek nem fordítanak kellő gon¬ 

dot ennek raeggátlására. 



A BOTTINOI MENEGHINITRŐL. 
yH.jl 7 

A 150TTIN01 MENEGHINITRÖL* 

Dl'. KrENNEB J. SÁNBOR-tÓl. 

BEOHinek ezt az ásványát, mint ismeretes, G. vöm Kath, ** a ki saját 

és Hessenberg vizsgálódására támaszkodott, egyhajlásnnak határozta meg : 

mintán már az előtt Sella*** rhombosnak nyilvánította. 

Yom Rath nézete azóta uralkodóvá lett, és vele — ama magas in¬ 

dexek daczára is, a melyekhez ő jutott —jelenleg az a vélemény az általá¬ 

nos, hogy a rhombos tvpust mutató meneghinit-kristályok, a harántlap 

szerint összenőtt egyhajlásuak. 

Ezen ásványnak jól kiképzödött kristályai abba a helyzetbe juttatnak 

engem, hogy symmetriai viszonyaik felett magam is alkothassak ítéletet. 

A kristályok oszlopok 3mjm és 4 cjm hosszúk, 05—szélesség mel¬ 

lett ; többnyire rossz, erősen rostozott prizmalapokkal és egy rossz és 

egy jól alkotott oldallappal. Az utóbbi laptól domák emelkednek, melyek 

az oszlopot elzárják, míg a prizmák és domák közti combinatió-éleket apró 

kis pyramislapok tompítják. 

Én a jó oldallapot — v. Rath ikerlapját — vettem hosszlapnak. 

h = 010, és a meredekebb domára kaptam 

btj 010.011 = 55° 34' 

a másikra 

6*010.012= 71° 5' 

hx 010.012 = 108° 56' 

Derékszögű tengelyekre az egyik szög 71° 5', a másik pedig 108° 

55'-re számíttatik ki, a miből következik, hogy a b és c tengelyek nem 

ferde irányúak, hanem egymásra merőlegesek. Minthogy az a és c iránti 

derékszögűségét illetőleg kérdés fenn nem forog, ennélfogva a meneghinitre, 

Sella nézetét igazolván, rhombos rendszer derül ki. 

Anyagomon ikerösszenövésekből nem vehettem semmit sem észre ; 

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulatnak 1883 május 30-ikén tartott 

szakülésén. 

** Pogg. Ami. 208 köt. 372 1. 

*** kenngott, Uebei’s. cl. Rés. Miner. Forsch. im Jalire 1861, 116 1. 
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itt-ott láthatók ugyan b szerinti összenövések, de ezek a párhuzamos lap¬ 

képződéseknek ismétlődései. 

Egészben véve a következő alakokat észleltem : 

a = 100 m = 1 10 y = 011 p = 11 1 

b = 010 n 130 x = 013 s = 313 

/ = 1 30 a =101 z = 4-14 

/,; : 310 w= 30 q = 133 

.'/ = 330 /• = 103 d = 334 

o = 113 

= 314, 

A hasadási irányokat Sella b = 010 és c = 001 szerint találta, és 

pedig az elsőt észrevehetőnek. Én az utóbbit tehát a c szerint tudtam con- 

statálni, es ezt jónak jelezhetem. 

A dómalapok többször finom, az a tengelyhez egyenközü rostózatot 

mutatnak. Az y lap többnyire hibátlan, ellenben az x néha a domaöv 

értelmében igen tompa szög alatt két vagy háromszor meg van törve, mi 

által az x laphoz közel fekvő vicinális domalapok keletkeznek, melyek te¬ 

temesebben kifejlődve, a valódi x lapot egészen ki is szoríthatják. 

E vicinális lapok hajlása az x laphoz sokszor többet teszen egy fok¬ 

nál * az egyik vagy másik értelemben, hasonlólag mint a freieslebenitnek 

tompább klinodomáin észlelhetjük, a hol szintén ilynemű vicinális lapok 

szorítják ki a normális lapokat. 

A pyramisok főleg két öv szerint sorakoznak, és pedig br — J 010 . J 03J 

és a bu = (010.101 j öv szerint; az elsőbe esnek a q, d, o, e, az utóbbiba 

ellenben a p, s és z alakok. 

Ezen ásvány tengelyaránya a következőkből számíttatott ki: 

by 010.011 = 55° 34' 

qy 123 . 011 = 16° 35 

es találtatott : 

a : h : c = 0*9495 : I : 0-6855. 

A következőkben közlünk nehányat a fontosabb elszögek közül, meg¬ 

jegyezvén, hogy az x lapnál jelentkező vicinális lapokra ép oly kevéssé 

voltam tekintettel, mint a prizmaöv vicinális lapjaira. A prizmalapok haj- 

lásai nagy ingadozást mutatnak fel. 

Nehány kristálynál az ilyen vicinális lapok hajtását b laphoz következőleg 

találtam : 68° 4', 69° 32', 69° 38' 69° 54' 70° 56' 71° 8' és 7:2° 2'. 
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obs. cal. 

yb Oil . . Old 55° 34' 55° 34' 

yy 011 , , 011 68° 53 68° 5d 

xb 01 -i . 010 71° 5 71° 5 

yy Idd . 011 16° 35 16° 35 

yy 
yb 

Idd , , Idd 33° id 33° 10 

Idd , . 010 57° 5 57° 1 1 

ya idd . . 100 73° d5 

<[X Idd . oj d 22° 41 dd° 34 

db 234 . 010 64° 9 04° 1 I 

da 234 , , 100 7d° ld 

dx 234 . Old 19° 30 19° 34 

ox 112 , .Old 18° 53 18° 51 

oh 1 Id , . 010 71° 14 7d° 8 

oa lid. 100 71° 9 

ab dl4 . 010 80° 55 80° 51 

ea dl4 . , 100 70° d5 

ca löd . 100 70° 8 70° 9 

eb löd . ,010 90° 4 90° 

wv d03 . lód O^crc. 5° 51 

au 101 . Tol 71 ° 39 

uv 101 . i od 1 Gjcrc. 15° 59 

tb 034 . 010 — 6d° 47 

py 111, 011 30° 41' 30° 40 

pb III. . 010 61° 1 60° 50 

pa 111 . . 100 59° 14 

sx dld . . old 34° 11 34° dO 

sb dl d . . 010 74° 37 74° ds 

sa dld . . 100 55° 40 

zb 4J4 . . 010 8d° 17 82° 0 

za 414 . 100 54° 34 

kb dió . 010 64° d5 64° 30 

mb 110 , . 010 46° 17 46° d9 

mm 110 , no 87° 2 

yb d30 . . 010 35° 35° 4 

ib 120 . 010 27;crc. d7° 40 

vb 130 , . 010 19° 30' 19° 21 

-299 

A mi a combinatiókat illeti, megjegyzendő, liogy a kristályok ritkán 

vannak symmetrikusan kifejlődve, hanem, többnyire bizonyos terminál¬ 

lapok kimaradása által, egy hajlású vagy három hajlású habitust vesznek 
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föl. így azután az oszlop olykor csak egyetlen egy domatikus lap által 

záratik el. 

A mellékelt ábra adja az összes általam észlelt alakokat, sematikus 

vázlatban. 

Sella erre az ásványra nézve két szögadatot ád, egy domának hajlását 

a véglaphoz, és egy prizmáét a harántlaphoz, mely a mi hosszlapunk : 

Sella Autor 

xc 012 . UU1 18° 59' 18° 55' 

mb 110.010 46° 88' 46° 29'. 

Mint látható Sella értékeinek összhangzása a mieinkkel kielégítő. 

Forduljunk most v. Rath felfogásához. 

Vöm Rath felhasználta az a . 2p, a . p és a . ni lapok hajtásait az 

elemek kiszámítására, a mihez megjegyzendő, hogy 

a minálunk b 
2p minálunk y 

p a mi .r-ünkből körülbelül egy fokkal eltérő vicinális lap, 

és végre 

in a mi »-nünk. 

Vöm Rath számítása: 

a : h : c = 0-861639 : 1 : 0-116825 

tj = 92° 19' 42'. 

Ikerlapul voji Rath az ő harántlapját vette löl, tehát a mi hossz¬ 

lapunkat b = 010. Az alakok könnyebb identifikálása czéljából a követke¬ 

zőben összehasonlítom: ama jeleiket, melyek az itt követett fellogásból 

folynak, azokkal a melyek v. Rath által ajánltattak. Minden zavar kikerü¬ 

lése végett, v. Rath betűit, a hol csak lehetséges volt, megtartottam. 
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Autor v. Rath 

a 100 b OO C*0 

b 010 a co P ->o 

í -V 

1 2a; 

_ 2 £ oo 

V 01 1 + j P OO 

X 012 íx 
+ t P oo 

\P — P OO 

034 t - Ip oo 

0 112 () + f p f 

s 212 s + rP v 

t 214 
25 50 

- f P y 

d 234 d 
25 50 

- v g £ 

111 110 lm oo P 3 

/ 120 lm OO P ~2 

11 130 ■ in oo P 

fi 230 oo PA 

V051 Üath t lapját nem észleltem; ez megfelelne a mi 034-nek; ellen¬ 

ben nevezett tudós anyagán hiányzottak q, p, z, u, ír, r, terminál lapok. 

A fentebbi összehasonlításra megjegyzendő, hogy a mi x lapunk 

v. Rath x ésp lapját magában foglalja, azon felfogás szerint, hogy ezek a 

012-hez tartozó vicinállapok, a melytől mindakettö I °-kal eltér, mint a 

következő összeállításból kitűnik, mely a legfontosabb élszögeknek össze¬ 

hasonlítását engedi meg. 

Autor Vöm Rath 

1 «.2p 55° 30' 
by 010 . 01 1 55° 34' I 1 

| Cl.“IX 55° 31 

bx 010 . 021 71° 5 
1 ap 70° 0 

I ax 72° 5| 

bt 010 . . 034 02° 47 at 62° 16| 

XO 012, . 112 18° 51 xo 19° 10 

bo 010 . 112 72° 8 K0 73° 7| 

xs 012 . 212 34° 18 XX 34° 48 

bs 010 . 212 74° 28 ns 75° 23 

td 034 , . 234 17° 47 td 17° 54| 

bd 010 . . 231- 64° 11 ad 63° 43 

ne 100 . , 124 70° 26 be 70° 16 

be 010 . , 124 80° 51 ae 80° 17 

bm 010 , . 1 10 46° 29 a bn 47° 18| 

* V. RÁTH-nál az idézett helyett sajtóhiba — P 
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Autor V om Katii 

bg 010 . 230 35° 4 a hí 3ü° 5H 

bl 010 . 120 27° 4 fi a |m 28° 27.1 

bn 010 . 130 19° ál am 19° 52 

Tekintsük már most ezen ásványnak az analóg alkotásu Jordanittal 

való isomorphiáját, a mit Groth ismételve hangsúlyozott.* 

Yom Eath adataiból kiindulva Groth a meneghinitet a jordanitnak 

megfelelő rhombos tengelyarányra következőképen véli visszavezethetni. 

0 ugyanis a b és y-t egyazon prizmához tartozó lapoknak tekinti, melyek 

hosszlapját t képezné. Zenek az ?/-hoz való hajlása v. Eath szerint 55° 31'; 

ajordanit prizmája ugyanezen autor szerint 56° 31' ; ehhez hozzájárul 

még, hogy mind a két anyag ugyanazon 11 ü lap szerint ikreket alkot. 

Más okoktól eltekintve, melyek ezen felfogás ellen szólanak, meg¬ 

jegyzendő, hogy ama feltevés, hogy b és y egyenértékű lapok lennének, 

már az utóbbiak különböző physikai tulajdonságai által czáfoltatik meg, 

minthogy b lap a c tengelylyel egyenközüen, mig a ritkán látható rostok 

y lapon a tengelylyel haladtak párhuzamosan. Azon állás, a melynél a 

meneghinit alak tekintetében még a legnagyobb összhangzást mutat a jor¬ 

danittal a következő: 

Ha v. EATHnak ** a jordanit-morphologiáról közlött adataira vonat¬ 

kozunk és ennek kristályait akként forgatjuk a meneghinit felé, hogy 

b jordanit, a b meneghinitre 

és c jordanit, az a meneghinitre esik. 

úgy a b hasadási lapok közösek, a jordanit m prizmája megfelel a v. Eath- 

féle t lapnak a meneghiniten és ajordanit \f lapja az rn prizmalapnak a 

meneghinitnél. Az élszögek következők : 

Meneghinit Jordanit 

bt = 62° 47' bm =G1°44|-' 

bm = 46° 29' b.\f= 44° 34'. 

Az elsőbben felemlített vonatkozás, minthogy t = 034, csakugyan kissé 

complikált arány, de viszont az az arány sem sokkal egyszerűbb, a melyet 

az antimonit és az auripigment prizmaöve felmutat; *** e két utóbbi ásvány 

Groth, Tabell. d. Mineral., p. 29. 

Pogg. Ami. 198 köt. 387 1. 

: Groth, Tabell. d. Miner., 1882., pag. 14. 

•j A dóma élszögeinek különbsége 101 az antimonitnál és az auripigmentnél 

5° 58'-re rúg, a mint ezt más helyütt egy ízben kimutattam. 
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isomorphiáját pedig alig fogja valaki tagadni. Az utóbbi vonatkozás az él¬ 

szögekben 1° 55' különbséget ád, mely az egész prizmára nézve 3° 50'-ra 

öregbedik.f 

Hogy végre az én anyagomnak a v. Eath anyagával való azonossá¬ 

gáról meggyőződjem, felkértem Lcczka J. urat, hogy vesse azt chemiai 

elemzés alá. Az anyagot magam választám ki és pedig azon díszpéldányról 

véve, a melyet Semsey Andor úr ajándékozót a nemzeti múzeumnak, s a mely 

hulló 11 vastagságú kristályokat tartalmaz. Az elemzést Loczka úr Ludwig 

tanár laboratóriumában hajtotta végre. Ezekhez az adatokhoz összehason¬ 

lítás végett BECHinek és v. BATHnak adatait mellékelem : 

Loczka 
obs. cale. Beehi v. Bath 

s 1 7-49 1 7-28 17-52 17.1 1 

Sb 16-80 18-83 19-28 18-52 

Ah 0-23 — — — 

Pb 61-05 63-89 59-21 61-98 

Cu 2-S3 — 3-54 0-40 

A</ o-i 1 — — 

Fc 0-30 — 0-34 0-23 
98^yr .100 99-89 98-24 

T. - 6-4316 6-34— 

Ezek az adatok eléggé bebizonyítják, hogy az én ásványom chemiai 

tekintetben v. Bath ásványával megegyezik s csupán azt jegyzem meg, 

hogy a valamivel csekélyebb antimontartalom Loczka úr közlése szerint 

onnan ered. hogy a kénant-imont tartalmazó folyadékból egy kevés ki- 

frecscsent. 
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A JAPÁNT ANTIMONITKÓL. 

Dr. Krenner -J. SÁNDOR-tól. 

(Ehhez a II. tábla.) 

Az utóbbi időben Japánból az európai ásványgytíjtöményekbe gyö¬ 

nyörű antimonitpélflányok érkeztek, a melyeknek kitűnő kristályai szinte 

kelletik magukat a tanulmányozásra. Ezen ásványnak egy nagy díszpél¬ 

dányát Semsey Andor úr vette meg Meine úrtól Hannoverban, hogy azt a 

nemzeti múzeumnak ajánlja fel. 

Ez főképen 8—10'mjm vastag es 2%, bosszú, szabálytalan, egymásra 

nőtt oszlopokból áll, melyeknek prizmaköpenye erősen rostozott és melyek¬ 

nek végokon gazdag combinatiók fejlődtek ki. A kristályok még eredeti 

színükben mutatkoznak, és intensiv fényüket csak itt-ott tompítja egy finom 

fehér, azokat borító hártya, a mely utóbbi azonban könnyen eltávolítható. 

A nagy kristályok többnyire egyenesek, a kisebbek azonban az alsó 

ránőtt végok fele, a wolfsbergiekhez hasonlóan, féregalakúlag vannak meg- 

görbűlve. A kristályok különben a végeken a felsőbányái typust mutatják, és 

nevezetesen a közép nagyságúak gazdag combinátioban tündökölnek, mig 

az egészen kicsinyek a legegyszerűebben vannak alkotva. 

Az antimonitok megvizsgálásánál, mint ismeretes,' a nehezebb rész a 

kristályok leoldása az alzatról. A legcsekélyebb nyomás kepes az oszlopocs- 

kákat elgörbíteni, ez pedig a terminál-lapok elgörbülését, de sőt elto¬ 

lását vonhatja maga után. Felfogható tehát, hogy e kristályok felragasztása 

a mérésnél nagy elő vigyázatot igényel, és hogy minden gyöngédtelen érin¬ 

tésnek hamis eredmények lehetnek a következményei. 

A japáni antimonitok, ha sértetlenek, élszögeiknek nagy állandóságát 

mutatják; a mi azonban föltűnő, az ama körülmény, hogy a görbült priz- 

májú kristályokon a terminál-lapok hajtásaiban, a legnagyobb állandó¬ 

ság nyilvánúl, a miből az következik, hogy ez az abnormitás — az osz¬ 

lopoknak ívalaku növési iránya — a véget határoló lapoknak helyzetére 

semminemű háborító befolyással sincs. 

Tengely arány. A magy. tud. akadémiának I87‘.) deczemberi ülésén 

arra utaltam, hogy az általam * régebben az antimonitra nézve megálla- 

Sitzungsber. <1. Wien. Akacl. LI. 436 1. 
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pított tengelyarány, egy javítottál pótolandó, melyet kitűnő felsőbányái 

kristályoknak megújított méréseiből vezettem le. 

Akkor az alappyramisra nézve találtam : 

111.1 Ti = 70° 50' 

111 .111 = 71 0 24 

a mely értékekből a következő tengelyarány következik: 

a :b : C : = 0-99304 : I : 1*0188. 

A vizsgálat folyamában kiderült, hogy a japáni kristályoknak legtöbb 

alakjai élszögeikben jól, sőt többször percznyi pontosságig összhangzanak 

ezen módosított tengelyarányból kiszámított értékekkel. 

Kristéli/alahok. Ezeken a kristályokon a következő alakokat esz¬ 

leltem : 

h = 310 z -- 101 P = 111 

III, = 110 
L 

V) 223 

r = 340 
= 11 )r> 

s = 1 13 

d 
0 

= 230 

= 1 20 
N = 023 

*F = 
*G - 

5.5.19 

3.3.13 
= 250 ll 3.3.17 

!/ = 130 r = 343 

i = 140 r/ ' 353 
n — 213 

*T = 243 

*S = 253 

*u = 263 

e = 123 

= 146 

*B = 5.10.3 

*K = 5 2 1 

a melyek közt h = 010 a hasadási lap. Az alakok száma tehát a japáni 

kristályoknál 28, a melyek közül a csillaggal ellátott 10 eddigele ezen ásvá¬ 

nyon még nem észleltetett. Minthogy azelőtt az antimoniton 44 volt isme¬ 

retes, Seligmann* ezekhez még egyet csatolt; de miután az a = 100 lap 

törülendő, az antimoniton jelenleg egyáltalában 54 alak ismeretes. 

Neues .Talirb. túr Miner. Geol. u. Palaemt. 1880 X. p. 135. 

■20 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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Combivátiók. Mint már emlittetett, a kristályoknak végkifejlödései 

mutatják a felsőbányái typust. Közönségesen dominál p vagy t pyramis, a 

melyekhez, habár alárendeltek, rj az elöbbeniekkel tautozonálisan járulhat. 

A kristályok hegyén a kis lapocskáknak egész serege csillog, melyek¬ 

nek combinátió élei p vagy r-vel egy többnyire négysugaras csillagot képez¬ 

nek, és legjobban négy zónába csoportosíthatók. 

Az mp övbe esik H és s. 

Ha Ó-t két zónának kiindulópontjául veszszük, és pedig 100 és b irá¬ 

nyában úgy esnek az egyikbe e, ó, pyramisok és N doma, a másikba pedig 

t pyramisnak lapjai. 

Mint negyedik zónát akarnám az c és ,s-ét nevezni, a melybe L 

doma esik. 

Nemelv kristályoknál vékony íacettákat észlelünk, melyek az rj és t 

sarkéleit élezik, ezek a T és S lapok, melyek az élőbbén említett bb övhez 

tartoznak, a mely öv a ritka U lapot is felveszi. Gyakrabban láthatók két 

pyramis meredek lapjai, melyek a prizma-öv lapjaiban mélyen bevágnak, 

ha bizonyos nagyságot érnek el; ezek a B lap mely a wolfsbergi kristályo¬ 

kon domináló pyramis közelébe helyezkedik, és a A lap, mely sokszor a 

K, h, élhez egyenközüen vonalozva van. 

A £ doma a brachvdiagonális sarkéleket tompítván, nem ritka, és 

többnyire igen keskeny. 

Ha vegre megjegyzem, hogy a kristálynak legszélsőbb csúcsán az 1-, 

(i, H pyramisok nem igen állandó liajlásal lépnek fel. úgy mindent meg¬ 

említettem, a mit e kristályok terminál részén észlelni lehet. 

A prizma-övben az uj prizmán J-n kívül láthatjuk meg az ép oly 

ismeretes mint gyakori b, i, <[, o, cl, r, ni, és h lapokat ezek itt is mint min¬ 

den antimonitnál vicinális és állapok által vannak körülvéve. 

A mellékelt táblának 1-sö ábrája mutatja a b, m,p, és - combinatioit; 

a 2. ábra pedig a b m o <] h p r r( s b e N L I S B R és Z lapokból 

álló complikáltabb combinatiókat: a 3. ábra adja az összes alakok vízszintes 

projektioját í\ G es 11 lapok kivételével, melyeknek helyzete azonban a 

i. ábra által előtüntetett gömbprojektioból vehető ki, mely az összes ide¬ 

tartozó alakokat érzekiti. 

Élszög ele. A következőkben néhány fontosabb észlelt élszöget állí¬ 

tottam össze, azokat a föntemlített tengelyarányból kiszámított szögérté- 

kekkel hasonlítván össze. Mint látható az észlelt és a számított értékek 

némely alakoknál pontosan megegyeznek, míg másoknál mint az F, G, 

H, A-nál és egyebeknél az nem áll. A legjobb összhangzást I v>—- 

vastag kristályoknál érhetjük el. 
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ob«. ealc. 

PP 11 i . Ili - 70° 50' 70° 50' 

PP 111 . Tll = 71° 24' 71° 24' 

pp 111 . TTl = 110° 40' 110° 40' 

pm 1 1 1 . 110 = 34° 46 34° 40 
ftp 323 .111= 11° 24' 11° 23' 

66 223 . 223 = 59° 5' 59° 0' 

SP 113 .111= 29° 36 29° 36 
SS 113.113= 35° 35 35° 37 

Fm 5.5.19.110= 68° 50 69° 10 

Gin 3.3.13.110= 71° 42 71° OQ Oó 
Hm 3.3.17.110= 75° 34 75° 41 

(TO 213.213= 65° 52 65° 52 
OO 213 . 2l3 = 31° 21 31° 19 

r b 343.010 = 46° 40 46° 31 

:r 343.343 = 62° 40 62° 37 

Vh 353 . 010 = 40° 12 40° 10 

v V 353 . 353 = 55° O 55° 0 

Tb 243.010 = 41° 50' 41° 44 

TT 243.243 = 44° 9 44° 9 
Sb 253 . 010 = 35° 35' 35° 31 
SS 253 . 253 = 38° 22 38° 17 
Vb 263.010 = 30° 44 30° 44 
ÜT 263 . 243 = 11° 4' 1 1° 0' 
ee 123.123 = 31° 34 31° 35 
ee 123 . 123 = 65° 24 65° 28 

PP 146 . 146 = 16“ 5 16° 6 
(p b 146.010 = 56° 12 

Btí 5 .10.3 5.10.3 = 51° 36 51° QQ OÓ 
Bb 5 .10.3 010 = 30° 20' 30° 15 

KK 521 . 521 = 131° 58 132° 16 
Kb 521 . 010 = 68° 36' 68° 42 
hb 310.010= 71° 44' 71° 41' 
mb 110.010= 45° 13' 45° 12' 
rb 340.010 = 37° 2 37° 4 
db 230.010 = 33° 51 33° 52 
ob 120.010 = 26° 42 26° 44 
db 250.010 = 21 ° 51 21 ° 57 
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obs. calc. 

<lb 130 . 010 = 18° 30 18° 33 

ib 140 , ,010 = 14° 10 14° 7 

ZZ 101 . , TO l = = 91° 28 91 0 28 

LL 103 . , 103 = 37° 44 37° 44 

Nb Oá 3 . . 010 - 55° 47 55° 49 

A mi végre ezen antimonit előfordulását illeti, erről semmi más rész¬ 

letesebb adatot nem tudni, mint azt, hogy nyugoti Japánból ered; de mint¬ 

hogy az anyakőzetnek sem a nagy díszpéldányon *' sem azon a darabon, 

melyet dr. Szabó József Amerikából hozott, nem mutatkozik semmiféle 

nyoma, ennélfogva eredeti fekhelyének, magának az ercztelepmek a termé¬ 

szete felől sem vagyunk képesek még csak sejtelmet sem alkotni. 

Valamint más termőhelyről származó antimonitokon, ép úgy ezeken 

is kvarczot, mint későbbi képződményt lehet észrevenni, mely egyes ki¬ 

csiny sokszor két végén kifejlődött kristálykákban, többnyire a szárak alsó 

részére telepedik. Ellenben antimon-okker képződményből semmit sem 

vehetni észre. 

' A legújabb időben a nemzeti múzeumba ugyanezen termőhelyről igen nagy 

antimonit-példányok érkeztek ; ezek, egyike a B. Stürtz úrtól Bonnból eredő dísz¬ 

példány, mely .'1 hosszú és 3%, vastag kristályokat mutat. Ezen az egészen nagy 

kristály egyéneknek vége igen egyszerűen van alkotva, a mennyiben váltakozva 

dominálolag p és 7 azonkívül B és a rostos K, e két utóbbi igen is alárendelten, 

zárják az erősen rostozott oszlopot. Az anyakőzetből ezeken a példányokon sem 

lehet semmit észrevenni. 



AZ ALSÓ-TÁTHAFÜREDI LAPFÖLD OHEMIAI ELEMZESE. 

KaLECSINSZKY SÁNDOR-tÓl. 

Ha növényi maradékok, ágak, gyökerek, levelek s több effélék halma¬ 

zai föld alatt, neyedsség és kevés levegő jelenlétében bomlanak, akkor igen 

különböző chemiai folyamatok mennek vegbe. A növényi reszek meg- 

szenesednek és lassan oxydálódnak a legkülönbözőbb vegyületekké. Talá¬ 

lunk bennök humusz-szenet, a mely további oxydatio esetében ulminsavat, 

továbbá liuminsavat, geinsavat, krénsavat és apokrensavat ad; e mellett 

találunk rendesen gyantát is, a mely részint a chlorophyllból ered, részint 

pedig a növényekben már eredetileg előforduló gyanta maradványa. 

A növényi részek e lassú oxydálódását egyszerűen korhadásnak nevez¬ 

zük. Az így elbomlott növényi részekben, a humuszban, elmálott kőzetek és 

ezeknek bomlási terményei is előfordulnak. Ezeken kívül pedig a fölötte 

vagy a benne elvonuló forrás és patak még most is szilárd alkatrészeket 

hagy benne hátra. 

Ily módon, ha a folyamat elég hosszú időn át tart, valami sajátságos 

barna vagy barnás fekete, gyakran még gyökerek által összekuszált, szivacs¬ 

szerű, többé-kevesbbé szilárd szövedék keletkezik, a melyet lápföldnek 

(moor) nevezünk. 

Ilyen lápföld az alsó-tátrafüredi is, a melynek mennyileges elemzésé¬ 

vel dr. Than Károly egyetemi tanár úr szívessége útján, a késmárki bank 

részéről bízattam meg. 

Alsó-Tátrafüred lápterülete 800—940 méter tengerszín feletti magas¬ 

ságban fekszik. A láp kiterjedése megközelítőleg 10 hold, de ebben szige¬ 

tenként szilárd alapú helyek is fordulnak elő és rajta a növényzet is rendes. 

A láp melysége nagyon különbözik, némely része csak egy méter mély, de 

helyenként a 3—4 méter mélységet is eléri. Hygroskopikus tekintetben 

sem egyforma mindenütt: így némely helyen oly ingoványos, hogy tehe¬ 

nek is vesztek bele, de felső része nagyobbrészt oly szilárd, hogy rajta jár¬ 

hatni és a láp consistens. — Az elemzéshez szükséges anyag ilyen helyről 

vétetett. — A lápföldet számos forrás szeli át. 

Mint tudjuk Alsó-Tátrafüreden s egyátalában a magas Tátrában grá¬ 

nit hegyek emelkednek, a melyek anyaga színre es minőségre nézve hason- 

Kivonatosan előterjesztetett a magyarhoni Földtani Társulatnak 1S83 ápri¬ 

lis 4-ikén tartott szakülésén. 
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lit a mauthausenihez, a melyből a budapesti lánczkid oszlopai készültek ; 

ilyen törmeléket lehet találni a lápföldben is. 

A lápterületen előforduló növényzet, Scherfel Aurél adatai szerint, a 

következő: a legnagyobb kiterjedésben sűrű pázsitban találjuk mindenek 

előtt a Sphagnum-féléket, ritkább a Dicranum ScJiraderi, Web., gyakoribb 

a Hypnum cuspidatum, Lin., Aspidium Filix más, Sw., Aspidium Filix 

femina, Sw., és az Aspidium spinulosum, Schk. díszes és tekintélyes 
legyezőjével mindenütt találkozunk. 

A lápföldet ezeken kívül számos Carex-faj népesíti be, közöttök a 

Carex Dacai Hava, Sm., C. stdlulata, Good., C. canesceirs. L., C. vulgáris, 

Fries, C. panicea. L., C. daca, valamint Eriophorum, E. caginatummal 

keverve. Ugyanit találhatók a rovarevő Dcosera rotundifolia, L., és a 

Pinguicula eidgaris L., a ritkább Viola palustris, L., és kedvező esetben, 

ha a speciális termőhelyét ismerjük Seheuchzeria palustris, L., a csinos 

Trientalis europaea, L., és az igen tekintélyes és pompás Pedicularis sec- 

ptravi Carolinum, L. 

Az erdő leginkább veresfenyő- és luczíenyőből (Abies Picea, Mill.) 

áll, helyenként Abies Larix, az erdei fenyő Pinus silcestris, L. Szétszórtan 

találunk még nyírfát, Betula Álba, L., égerfát fAlvás incava, ritkábban 

Alvás glutinosa.) A fűzek közűi Salix pentandra, L., Salix silesiaca, 
Willd., Salix a adta, L., stb. 

Továbbá Juniperus communis, L., Lonicera vígra. L., stb. 

Mint ebből látjuk, itt különösen három tőzegkepző növénynyel talál¬ 

kozunk. u. m. a sphagnum-, hypnum-, és az eriophorum-félékkel. 

E lápföldet újabban, a külföldiekhez hasonló berendezésű, úgyneve¬ 

zett moor-fürdőnek használják fel. — A fürdökészítéshez ásványvizet hasz¬ 

nálnak. E területen szám szerint 5 nagyobi) forrás (ú. n. daraforraló) 

létezik. Közűlök kettő fürdésre, három pedig ivásra használtatik. 

Az évi középhőmérséklet dr. Szontagh Miklós uj-tátrafüredi adatai 

szerint + 5*4° C.; a nyári hónapok középhőmerseklete pedig: 

júniusban + 14.7 0 C 

júliusban + 15-9 0 C, 

augustuszban + 15-1 ° C, 

szeptemberben + 10-9 0 C. 

Az évi csapadék mennyisége 773 mjm, tehát alig Vs-ad annyi mint az 

Alpesekben. 

Az ozon mennyisege 9°. 

Nevezetes, hogy e lápföldben találni lehet majdnem egészen ep és 

kémény fatörzseket, a melyek többnyire fenyőfából állanak, de fordultak 

elő égerfa-gyökerek, valamint égerfa- és nyírfa- törzsek is. 
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A lápföld keletkezésére nezve az ott lakók azt beszelik, hogy egy 

nagy áradás alkalmával a Tátráról gyorsan lefutó víz eltemette az erdőt, 

a midőn egyúttal a Tarpatak (Kohlbacli) is megváltoztatta irányát. A hely¬ 

rajzi adatokat Horn Valér úr volt szíves összegyűjteni. 

A lápföld színe száraz állapotban barna és humuszos, vízben egy részé 

barnás sárga színnel oldódik és határozottan savas hatású, a kék lakmust 

megveresíti. 

Szóda és nátriumhydroxyd híg oldatával kezelve barna színt vesz fel. 

Gyengén melegítve fenyőfa-szagot áraszt, jobban hevítve barna olajos csep¬ 

pek rakódnak le az edény hidegebi) részére. Elegetve kellemetlen szagot 

áraszt és majdnem egészen fehér tűzálló anyagot hagy hátra. 

Minőlegesen megvizsgálva a vízoldatban találtam a szerves savak 

közűi: humuszsavat, krénsavat* (Quellsáure), apokrénsavat (Quellsatzsáure) 

és humusz anyagokat; a szervetlen anyagok közűi: vasat, alumíniumot, 

calciumot, magnesiumot, nátriumot kevés káliummal, kénsavat, nagyobb 

mennyiségű kovasavat, clilór-nyomokat es kévés ammoniumot. 

A víz által oldhatatlan részben: viaszt, gyantát, nagy mennyi¬ 

ségű humuszsavat és humuszszenet, Ing savak- és híg lúgokban oldhatatlan 

növényi rostokat, a fennebb említett tűzálló alkatrészeket, különösen sok 

vasat, phosphorsavat és alumíniumot, végül oldhatatlan tűzálló anyagot 

(homokot). 

Az elemzés a budapesti kir. tudomány-egyetem vegytani intézetében 

hajtatott végre. 

Az egyes alkatrészek mennyileges meghatározásánál a következő- 

képen jártam el: 

A porrá tört barna színű anyagot 100° C. hőmérsékletnél hat óra hosszat 

hevítettem és ezt használtam az elemzésekre. 

I. a) Az így kihevített anyagból platin tégelyben le¬ 

mértem 8-0163 9j -t és kezdetben óvatosan, később 

erősen hevítettem, végűi száraz oxvgént vezetve rá 

fújtató lámpával, hogy az eléghető anyagok tökéle¬ 

tesen elégjenek. Ily módon 2-0240 9j tűzálló anya¬ 

got nyertem, a mi megfelel 25’25%-nek vagyis 

és szerves anyagnak 74’75%-nek vagyis 

b) Ugyanily módon kezeltem I04-864- .?/ anyagot s 

találtam 7.r40% szerves anyagot és 2i'607o tűzálló 

anyagot 

E két kísérletből a középértéket kiszámítva van 

szerves anyag 

tűzálló anyag ___ 

1000 súlyrészben 

252-5 

/47-5 

750-75 

24.9-25 

* *prívr„ forrás. 
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I. Vízben oldható anyagok. 

1. <() 10'1255 9] száraz port lepárolt vízzel addig ke¬ 

zeltem, míg az feloldani képes volt. Oldliatatlanúl 

maradt 9-850 aj, a mi oldható résznek megfelel __ 

h) Hasonló módon kezeltem 12-4622 9f anyagot és 

ebből feloldódott 0-3390 aj ... 
c) Végül 10-8646 aj száraz anyagból vízben feloldó¬ 

dott 0-3033 aj ... 

E három eredmény középértéke szerint vízben 

oldódik. 

2. 12-4622 aj anyag vízzel kivonatott, azután kisebb 

térfogatra párolva s sósavval kezelve leválott a 

vízben nehezen] oldódó barna színű humuszsav, a 

melyet megszűrve, a kiszárítás után nyomott 

0 0328 aj -t _ 

1000 súlyrészbeu 

27-20 

27-22 

27-91 

27-44 

humuszsav = 2-63 

3. 10-1255 aj anyag vízbeli oldatát káliumhydroxyd 

liíg oldatával addig főztem, a míg a jelenlevő kis 

mennyiségű vas leválott, ezután leszűrve és eczet- 

sawal telítve hozzáadtam eczetsavas rézoldatot, a 

midőn megmelegítve barna csapadék (apokrénsavas 

rézoxyd) keletkezett. Ezt teljesen kicsapva leszűr¬ 

tem, jól kimostam és vízzel szétdörzsölve kénhydro- 

gén-gázt vezettem bele. a midőn a réz kéneg alakjá¬ 

ban leválott és az apokrénsav az oldatban maradt. 

A rézkénegről leszűrt sötét barna színű folya¬ 

dékot üvegcsészében vízfürdőn bepárologtattam és 

lemértem az így nyert apokrénsavat (Quellsatz- 

sáure) = 0-0435 aj . ... ... ... ... apokrénsav = 4.29 

4. A 3-nál nyert csapadékról leszűrt folyadékot telí¬ 

tettem szénsavas ammoniummal és kb. 50° C-ra 

melegített oldathoz fölös eczetsavas rezet adtam, mi¬ 

által a krénsavas rézéleg (Quellsaures Kupferoxvd) 

zöldes színű csapadék alakjában leválott. E csapadé¬ 

kot leszűrtem, jól kimostam és hengerüvegbe téve 

hosszú ideig HzS gázt vezettem bele. 24 óra múlva a 

leszűrt folyadékot légritkított térben tömény kénsav 

felett bepárologtattam, a midőn egy sötét sárga színű 

vizes tömeget nyertem, mely a szabad krensav mel¬ 

lett még ennek mész-, magnézia- és esetleg mangán- 

sóit is tartalmazhatja; ezért ezt absolut alkohollal 

kezeltem, mely a krénsavat és a magnéziasó nyo¬ 

mát feloldja; ezután átalakítottam ólomsóvá és újó¬ 

lag HsS gázzal kezeltem, s légritkított térben be- 

szárítottam. A savanyú és csípős ízű, világos sárga, 

átlászó, amorph tömeg 0*0701 aj -t nyomott krénsav = 7-51 
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A többi vízben oldható humusz-anyagok mennyi- 
1000 súlyrészben 

sége .. ... ... _ ___ ... ... __ ‘humusz-anyag = 9'80 

A vízben oldható többi (tűzálló) alkatrészeket a 

rendes elemzési módszer szerint határoztam meg, 

miéit is csak a végeredményeket közlöm : 

a) Kocasav ÖiÜa = 1-0016 

b) Vas (meghatározva FesOs alakjában) _ Fe = 0-230 

<■) Alumínium 23’3268 gj vízoldatából nyertem 

0.0172 gj AlaOn-t ... __ . ... ... ... AkOs = 0.730 

d) Manc/tín (MnsO* alakjában) .... Mn = 0-0002 

>■) ('(lícium Ugyan-e vízoldatból nyertem 0-0024- gj 
CaO-t ... .. ... ... .. _. ... ... ... ... Ca = 0-072 

f) Mai/uesium 0-0027 9; MgaPsCb-nak megfelel Mg • = 00257 

íl) Nátrium heves káliummal. 04053 3/ NaCl ... Na p 0-1593 

b) Kén sav 0-0659 9! BaSCU-nek megfelel S( h = 1"1657 

II. Alkoholban oldható anyagok. 

a) 1011255 gj anyagot, miután a vízben oldható 

anyagokat kivontam, abs. alkohollal mindaddig 

fel-felmelegítettem s az oldatot átszürögettem, a míg 

csak feloldani képes volt. Az oldatot felénvire be¬ 

párologtattam és kihűlés után a leválott fehér anya¬ 

got lemértem és viasznak számítottam. Súlya volt 

= 00132 gj ... ... ... ... ... ... ... ... viasz = 1-30 

b) A leszűrt folyadékot most majdnem egészen be¬ 

párologtattam és vízzel hígítottam; ekkor fehér 

színnel a gyanta leválott, a melynek súlya volt 

01134' .... ... ... _ ... ___ ... gyanta = 11.19 

A gyanta s viasz aetherlien is könyen feloldó¬ 

dott s vízben oldhatatlan volt. Hevítve s meggyújtva 

elégett. 

III. Szóda-oldatban oldható rész. 

I(H255 3/ száraz anyag előbb vízzel és alkohol¬ 

lal kivonatott s ezután szóda (NasCOs) híg oldatá¬ 

val hosszabb ideig digeráltam, a midőn sötét barna 

színű folyadékot nyertem, a melyet leszűrve s kissé 

bepárologtatva sósavval telítettem, hogy a humusz¬ 

sav leváljék, ennek súlya volt 2• 7318 9]. Most eléget¬ 

tem és a tűzálló anyagok kitettek = 01981 31-t, 

ezért a humuszsav megfelel 2*5337 9j -nak vagyis humuszsav = 25022 
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IV. Káliumhydroxydban oldható anyag. 
1000 súlyrészben 

10-8646 9j. anyag előbb víz, alkohol és szóda- 

oldottal kivonatott és csak ezután pállítottam liosz- 

szú ideig KOH híg oldatával mindaddig, míg az 

barna színezést mutatott: azután üveggyapoton át¬ 

szűrtem és kissé bepárologtattam, végre sósavval 

kicsaptam az úgynevezett humuszszenet. E barna 

csapadékot leszűrtem, jól kimostam s megmértem ; 

nyomott 2'2438 9j -1. 

Végre elégettem és a tűzálló részt = 03396 9j -1 

levonva, a különbség = 1 '9042 9j adja a humusz- 

szenet ... ___ ... ... ... ... ... ... humuszszén 175-29 

V. Sósavban oldható anyagok. 

11'3153 9j anyagot híg sósavai kezelve 8'1336 9{ 

oldódott fel belőle, a mi megfelel ... ... ... ... ... 

Ezt kihevítve tűzálló részt nyeltem P8910 9 -t 

Ebből levonva a vízben oldható részt, van tisztán 

sósavban oldható anyag ... 

És így sósavban oldható szerves anyag ... ... ... 

A tűzálló alkatrészek mennyileges meghatározásá¬ 

nak menetét részletesen nem írom le, csupán felemlítem, 

hogy a phospliorsavat előbb molybdaensavas ammonium- 

mal választottam le és MgaPsCb alakjában mértem le. 

A többi meghatározások a rendesen használt módon tör¬ 

téntek ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1000 súlyrészben 

718-81 

167-11 

139-71 

551-69 

16-2122 91 anyagból nvertem 0.1770 9j FesOs-t. 

megfelel ... ... ... ... ... ... ... 

16-2122 gj anyagból nyertem 10463 9] AlsOs-at. 

FeO = 9-82 

megfelel ... Aid):; = 64-54 

10-6622 9]-hói nyertem 0-0271 sJ CaO-t Ca() = ’ 2-11 

12-8268 9{-ból nyertem 0"0217 9j MgsPsOí-t ... MgO = 0-61 

10-9051 9; -ból nyeltem 0-4292 9j kovasavat _ SÍO2 = 39-36 

Ugyanebből 0-1052 9; NaCl-t kevés káliummal NaO = 10-22 

10-4864 9j-ból 0-1775 9j MgaPaOi-t. ... P2O-, = 10-82 

12-1138 yj -ból 0-0786 gj BaSO*-t ... ... ... ... 

Clil őrt nyomokban 

SOs = 2-23 

VI. Oldhatatlan anyagok. 
1000 súlyrészben 

Híg savban és híg aljakban oldhatatlan növényi ros¬ 

tok 10-864 9' anyagban kitesznek = 3-2572 9j -1 ... ... 299-82 

Oldhatatlan homok ... . ... 82" 14 
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A lápföld oldhatósági viszonya. 
1000 súlyrészben 

Vízben oldható szerves anyag ... ... ... ... ... 24-43 

« « szervetlen anyag ... ... ... .... 3-09 

Alkoholban oldható ___ ... ___ ... .... 12-50 

NasCOs-ban oldható ... ... ... . .. 250'22 

KOH-ban oldható ... ... ... ... ... ... ... 175-29 

Sósavban oldható szervetlen anyag ... ___ 139.71 

Híg sav- és aljakban oldhatatlan növényi rostok. ... 299*82 

Homok ... ... ... ... ... ___ ... ... ... 82*14- 

Veszteség ... _ ... ... ... ... ... ___ 12-80 

Összesen 1000-00 

Vízben oldható. 
1000 súlyrészben 

Kénsavas vasoxydúl (FeSCh) ... .. . ... ... ... 0.63 

Gipsz (CaSOh) ... ... ... ... ... ... ... ... 0É03 

Keserűsé (MgS(K) ... ... ... ... ... ... 0-13 

Timföld (AhOs) ... ... ... ... ... ... . 0-73 

Glanbersó kevés káliummal (NaaSCh) ... ... ... 0‘49 

Kovasó (SiOa) .. ... ... ... ... ... ... ... ... l'OO 

Mangán, ammon és chlor ... ... ... ... ... ... nyomok 

Krensav (Quellsáure) ... ... ... ... ... ... 7\51 

Apokrensav (Quellsatzsáure) ... ... ... ... ... í'29 

Humuszsav ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2-63 

Humusz anyagok ... ... ... ... ... ... ... 9-80 

I ízben oldhatatlan. 
Viasz . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1-30 

Gyanta ... ... ... ... ... ... ... ... 11*19 

Humuszsav ... _ ... ... ... ... ... ... ... 250-22 

Humuszszén ... ... ... ... ... ... ... ... 175-29 

Növényi rostok (híg savban és aljban oldhatatlan) ... 299-82 

Sósavban oldható szervetlen anyag, és pedig : 

Vas oxydul ... ... ... 9-82 
Timföld 64-54- 
Mészoxyd 2-11 
Mangánoxyd 0-61 
Natriumoxyd kevés káliummá! 10-22 
Kovasav ... ... 39-36 
Phosphorsav... ... .. 
Kénsav 

10-82 
2-23 

Chlor ... . ... ... ny omok 

Összesen 139-71 

Oldhatatlan anyag (homok) 
Veszteség 

Összesen 1000-00 

82-14 
13-11 
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Fürdésre rendesen olyan lápföldet használnak, a melyben nagyobb 

mennyiségű vízben oldható sók s különösen vas van jelen, továbbá a mely 

jelentékenyebb szerves savakat, humuszsavat, meg gyantát, már friss álla¬ 

potban tartalmaz es a mely hygroskopikus. 

Elemzésemnél én mindig lepárolt vizet használtam, míg a valóság¬ 

ban a fürdő elkészítéséhez, mint előbb említettem, már bizonyos mennyi¬ 

ségű sókat tartalmazó vizet fognak használni; ez által sokkal több anyag, 

különösen szerves anyag fog feloldatni (mert ezek szénsavas alkáliák oldatá¬ 

ban könnyebben oldhatók). A moor gyógyhatása az által is fog emeltetni, 

hogy pl. egv télen át, halomra összegyűjtve a légkör behatásának és 

befolyásának teszik ki, mi által az oxydálódás sokkal nagyobb mértékben 

történik és ez ugyancsak emeli a vízben oldható anyagok mennyiségét. 

Ezeket szem előtt tartva, ha megvizsgáljuk az elemzés eredményét, 

(mely a legnagyobb pontosság daczára is, az egész lápföldről átlagban 

csak megközelítő képét adhat nekünk, mert ez egész terjedelmében nem 

egyenletes és az idővel is változik) azt a következtetést vonhatjuk ki belőle, 

hogy nagy humuszsavánál és nem jelentéktelen gyanta és vastartalmánál 

fogva, gyógyászati szempontból valószínűleg igen hathatós gyógyulóhelye 

lesz a már most is igen kedvelt, s kies vidékit Tátrafürednek. 

I R () D ALÓ M. 

Telbisz Benedek: A rajecz-tepliczi hévforrást'íz elemzése és néhány geoló¬ 

giai leihely Trencsén környékén. (Különlenyomat a trencsénmegvei 

természettud. egylet 1882. évi évkönyvéből.) Trencsén, 1883. 

A rajecz-tepliczi fürdő Zsolnától vág}' 14 kintire fekszik délre a Rajcsanak 

patak völgyében, 420 mtmyire a tenger színe felett. A hévvíz eoczén mészkőből és 

homokkőből bngyog fel. Jelenleg két forrás van, az egyik a «Gizella»-forrás, mely 

a fürdő medenczéit táplálja, ennek vize 33° C„ a másiknak, a «Valéria*-forrásnak, 

vize pedig felhasználatlanul folyik el, Arzének hőfoka 26° 0., míg a levegőé ugyan¬ 

akkor 6‘2° C. volt (hogy mikor, az nincs megemlítve). 

Mind a két forrás vize tiszta, átlátszó, íztelen és szagtalan; kissé savanyú 

hatású, a kék lakmuspapirt gyöngén vörösre festi. A «Gizella»-forrás állott vizé¬ 

nek fajsúlyát szerző i-00055-nek találta. 

Az elemzések végeredményei, a talált alkatrészeket sókká átszámítva, ezek: 

CaCÜ3 

MgCOs 

FeCOs 

«Gizella»-forrás « Valéria»-fórrá s 
1000 s. r. vízben 1000 s. r. vízben 

0-1835 s. r. 0-08524 s. r. 
0-21X82 « 
0-01110 « 
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«Gizella»-forrás «V aleria«-forrás 
1000 s. 1. vízben 1000 s. r. vízben 

Na28Ö4 0-0282 « « 0-00500 « « 

K2SO4 ... _ 0-0327 « « 0-01077 « « 

CaHÜ4___ 0-0280 « « 0-07551 « « 

Ah3S( )4. 0-0135 « « 0-00749 « « 

CaFB (PO*)* 0-0022 « « —. « « 

NaCl 0-0131 « « 0-01085 « ,< 

SiOs 0-0212 « « 0-01443 « -( 

Szilárd alkatrészek ősz- 

szege ... 0-5397 s. r. 0-43921 s. r. 

Szabad és félig Icötött C( b (1-2824- « « 0-17478 « r. 

vagyis ... .... ... ... 1 42.Hl kctrnr. 88.87 kctrnr. 

malysisek alapján szerző e két forrás vizét a gasteini, pfáfersi. 

és a daruvái'i forrásokkal a közönyön hrrrizek csoportjába állítja. 

Végül az újonan építendő vasútvonal irányának kijelölésekor Trencsén és 

Zsolna, között eszközölt fúrások közül mint legnevezetesebbről a Vág közepén tett 

fúrásról emlékezik meg. 

A fúróval Iá méterre hatoltak le, s váltakozó homok- és kavicsrétegek után 

a 8-dik méterben sárga agyagot és ez alatt kék tályagot és palás agyagot konsta¬ 

táltak. SCHAFARZIK F. 

Schmidt Sándor: Navberyit Mijillonesróí, Chile. Természetrajzi füzetek 

VI. kötet, 184. 1. 

Alexander Schmidt : Nncberyit coli Mrjillones, Chile. Crottis Zeitschr. 

f. Krystallographie u. Mineralogie VII. Bd., p. 26. 

Szerző egy a magyar nemzeti múzeum tulajdonát képező Mejillonesröl (Chile) 

származó fabarna színű guanó-példányt vizsgált meg, melyen a repedések falati 

víztiszta, élénken csillogó, kicsiny, egészen S mm. hosszú kristályok borították el. 

Ez ásványnak mind chemiai, mind pedig összes physikai tulajdonságaiból kiderült, 

hogy azonos a vöm Rath által nem rég ismertetett Xeirheryittcl (MgsHíPaOs+öHsO), 

melynek kristályai C. Newbery által a SLiptnii barlang guanójában (Ballarat mel¬ 

lett, Victoria, Ausztrália) találtattak. 

Kristályzata rhombos. Tengelyek viszonya a : h : r=0-95482 : 1:0-93(101. 

Összesen IS alakot figyelt meg, melyek közül a csillaggal megjelöltek újak. 

a = ooP (100) "r = ooPr, (320) 

h = OO Poo (010) 'll = 00P5 (750) 

r = oP (001) •7 = ooPí (430) 

f = 2Poo (021) Dl 00P (J 10) 

9 = Poo (011) 0 = P (111) 

<1 = r.Pco (302) h = :P (223) 

d = Poo (101) 3P (112) 

e — ]PoO (102) = ÍIA (722) 
7 = ooP2 (210) 7- = 2P2 (211) 
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melyek közül leggyakrabban előfordulnak az: a, b,f, e, a és p alakok, melyek oly¬ 

kor feltűnő nagy lapokban vannak jelen. A kristályok általános habitusa ezek¬ 

nél is, mint a tíkipton barlangból származóknál, inkább az 00P00 véglap szerint 

való táblás kifejlődést mutatja, de az oszlopos kristályok is gyakran fordulnak elő. 

K=3—■i\~) . T=2-I0. Hasadás a basis szerint tökéletlen, ellenben tökéletes a 

brachy véglap]>al párhuzamosan. Az optikai tengelyek síkja párhuzamos a rövidátlós 

véglappal. Hegyes bissectrix c. Kettős törése positic jellegű, dispersio p<r. 

Az optikai tengelyek által képezett hegyes szög Na-fénvben = M°4-7', a tompa 

135° 13', a középsebességű törésmutató (p) pedig 1.5196. Schafarzik F. 

Schmidt Sándor: Harmatit a Hargittából. (Orvos-természettudományi Ér¬ 

tesítő, Kolozsvár. 1882.VIII. óvf. II. szak. 3. füzet, 259. 1. 

Alex. Schmidt : Mineralogische Notizen. I. Hamatit am dóm Hargitta- 

Gebirge. 2. Apátit von Tavetsch- and Floitevthal. (Groth’s Zeitsch. f. 

Krystallographie u. Mineralogie. 1882. YII. Bd., p. 547.) 

I. A leirt. Ilaematit-kristályok termőhelyéül eddig Magyar-Hermány volt 

ismeretes. Dr. Herbich Ferencz egy a kolozsvári Orvos-tennészettud. Értesítőben 

megjelent előleges jelentéséből kitűnt azonban, hogy e szép kristályok valódi ter¬ 

mőhelye a Kakukhegv déli «Paphomloká»-nak nevezett lejtője, fíibarcs falva község 

határában van. 

A Haematit-kristályok egy földpátos, mállott amphibol-andesitben fordulnak 

elő, melynek számtalan repedéseit szívós vörös nyirok tölti ki. A köröskörül kikép¬ 

ződött táblácskák ezen vörös nyirokban vannak egészen szabadon, de a Haematitot 

az Andesit falain is lehet találni részint vaskosan, részint mint kicsiny kristályokat. 

E kristályok, melyek szépségre nézve a vezuvialdcal és az Ascemion szigetről valókkal 

vetélkednek, a bázis szerint többé-ke vésbbé táblásak és a melléktengelyek irányá¬ 

ban néha 2 centiméter szélesek. Dr. Ivoch A. szerint vannak 4-—6 cmtr. átmérőjűek 

is, de ezek lapjaik homályosságánál fogva pontosabb mérésre alkalmatlanok. 

A kisebbek arányosan vannak kiképződve és lapjaik kitűnően fénylenek, csak a bázi¬ 

son látni egy sajátságos, de igen érdekes rostozottságot, mely vicinális rliombo- 

éderek vagy néha skalenoéderek oscillatorikus összealakulására vezethető vissza. 

Ikrek oR és R szerint lettek megfigyelve. A kristályokon észlelt alakok a. követ¬ 

kezők : 

r = (0001) oR x — (0221) — 2R 

a. = (1120) ooP2 e = (01 f2) — 7*R 

„ = (2243) *P2 / = (1232) — 7*R3 

/■ = (1(M 1) R, 

melyek közül a c, r, a és az n a leggyakrabban előfordulók. 

A tengelyek viszonya a: c = 1 : l-367. 

Jahn K. és Hassák M. urak elemezték a bibarczfalvai Hannatit-kristályokat a 

kolozsvári egyetemi vegytani laboratóriumban a következő eredménynyel: 
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Fe = /0-27 

0 = 29-43 

99-70% 

miből az anyag rendkívüli tisztasága kitűnik. 

Leginkább hasonlítanak a szóban lévő Phematit-kristályok a bianca villa iák' 

hoz (Etna), melyek szintén egy mállott augitandesitkőzetben és a vele váltakozó 

tufákban találhatók. Az előj övét hasonló körülményei, a kiképződés rohamossága 

és az anyag rendkívüli tisztasága engedik feltételezni, hogy a hargittai kristályok 

ép úgy mint a biancavillaiak — süld imátiói termények. 

2. A vizsgált tavetschcölciyi csaknem gömbidomú apatit-kristálv, mely a 

magyar nemz. múzeum tulajdona, víztiszta és a főtengely irányában I -5 mm. nagy¬ 

ságú. Lapokban igen gazdag. Szerző a következőket találta rajta : 

c — (0001) oP 

a = (ÍOTO) coP 

b = (1120) ©cP2 

i = (10T2) V*P 

/ = (3035) %P 

r = (JOfl) P 

z = (2021) 2P 

e = (1122) P2 

/• = (1121) 2P2 

_ 4P! /• 
t =n3Hii v 7 

m r 
u =“(2131) ] 

. - 2P! r 
d =—(31 42) — 

!l =-(2132) 
:.P: 

2 / 

melyek közül a %P új. A tengelyviszony a : c = 1:0-7340. Egy sajátságos rend¬ 

ellenesség mutatkozik e kristályon, mely abban áll, hogy a 2P, P, VaP pyramis- 

sorozatot nem egy még tompább, hanem a V2P-nél hegyesebb %P zárja be, mi 

által egy beálló szög jön létre. A 3/sP-t betetőzi a oP, melyen, abból csak egy keskeny 

párkányt szabadon hagyva, mint utolsó alak újból a V2P emelkedik ki. Ezen érde¬ 

kes rendellenesség többi közt a kénen is észleltetett, hol az 1/aP-re egyszerre a törzs- 

pyramis következett. 

Szerző által vizsgált fioitenthali kisebb, szintén víztiszta, de laposan táblás 

apatit-krystályok szintén kitűnnek lapjaiknak dús száma által. Ezeken a következő 

alakokat ügyelte meg: 

<■ — oP 

a = 00 P 

i = V«P 

.r = P 

: ? = 2P 

4P| r 

~S~ 1 

3Pj r 

melyek közül a "-gal jelölt lapokat szerző először észleltté a floithenthali apatiton. 

ScHAFARZIK F. 
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Jannasch P.: Fluor u c ez uvi Vezuviánban. (l)ie Auffindung des Fluors in 

dem Yesuvian vöm Vesuv von Paul Jannasch in Göttingen. Neues J. 

f. Min., Geol. u. Pál. 1883. 11. Bnd. 2. Heft.) 

Szerző a legnagyobb gonddal kiválasztott anyagot háromszor vetette alá a 

mennyileges vegyelemzésnek, két ízben szódával, egyszer pedig hígított sósavval 

nyitván fel az ásványt. Utóbbi eljárás a Vezuvián azon ismert tulajdonságán alap¬ 

szik, hogy hevítés után sósavban oldható. A fluort, melyet szerző mutat ki először 

a Vezuviánban, külön adagból a Rose-féle eljárás szerint határozta meg. Igen rész¬ 

letes elemzéseinek végeredményei ezek : 

I. II. 111. 
Szódával Szódával Sósavban 
felnyitva felnyitva feloldva 

SÍ(>2 ... ... ... ... 3(5-81 37-04- 37-08 

Aid):» ... 1 (5-4-2 1(3-85 Ki-83 

FesO- ... ... 3-00 3-22 2-74 

Fe()... 2-07 1 -9(5 2-01 
MnO ... 0(5(3 0-4-5 0-(50 

CaO 3(5-22 35-29 35-50 

MgO ... ... ... ... 2-17 2-85 2-84 

HA). 1 -7)7 1-00 1 -38 

FI 1-0(5 H3 1-0(5 

LÍ2Ü — 0-( >8 1 nyomok 1 • nyomai 
KA) nyoma 1 ' 1 
Na A) 0-4-2 0-4-7 0-4-4 

100-4-8% 100-2(3% 100-48% 

A Vezuvról származó Vezuviánon kívül még az /v/g-ről (Christiansand mel¬ 

lett, Norvégiában) való nagy, sötétbarna Vesuviánokkal tett kísérleteket és Fl-tar- 

talmát P19- 1'23%-nak találta, míg az ú. n. Wihiit (Wilui folyó, Szibéria) csak 

0-23% fluort tartalmaz. 

Szerző folytatja érdekes kutatásait. Schafarzik F. 

E. Hussak : Fásult und Tuff von Baan int Baranijaer Coniitat. (Tscher- 

mak, Min. und petr. M itt Imii. V. Bnd, 3. Heft, p. 289.) 

Miként dr. Szabó József leírásából is tudjuk (Magyarh, földt. társ. munká¬ 

latai III. köt.), két ponton törik át a bazaltok a baani hegység pontusi rétegeit. 

Az anamesitszerü kőzet a földpátbazaltokhoz taitozik, melyben az uralkodó pla- 

gioklas mellett még augit és olivin is vannak mint lényeges elegyrészek kiválva. 

Ezen elegyrészek közé beékelődve számos parányi fonálszerű alakokban még a 

titanvas is. Sajátságos ásványa e bazaltnak továbbá a perowskit, melynek octaéde- 

res metszetei azonban csak ritkán találhatók az alapanyagban, hanem többnyire 

mint zárványok a nagyobb földpátokban vagy földpátcsoportokban ; metszetei vilá¬ 

gos violaszínűek, s a nagyobbakon feltűnő olykor a hexaéderes hasadás is. Végre 

előfordulnak az alapanyagban rostos viriditszerfi mállási termények. 
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A tengeri lerakodásokon kívül még palagonit-tuffákat is törnek át a bazaltok, 

melyekkel szoros kapcsolatban állanak. E palagonit-tuffák nem egyebek, mint hal¬ 

mazai a különböző nagyságú fekete, szurokfényű, üveges bazalt-lapilliknek, melyek 

egy apró, sárga vagy sárgás zöld színű lágy szemcsékből álló, részint meszes, részint 

sötét barnaveres kötszert!, kásaszerű cement által ragasztatnak össze. Az üreges 

bazalt darabok teljesen hasonlítanak az ú. n. «Sideromelan»-hoz, s vékony csiszo- 

lataikban főleg csak plagioklas és olivinkristályokat látunk kiválva; az augitszemek 

ritkábbak, a magnetit és a perowskit kristályai azonban még teljesen hiányzanak. 

Az üveges lapillik hólyagüregeiben, azok repedései mentében, de még külső felü¬ 

letükön is, találjuk azon sárga, rostos szövetű és gyenge halmaz polarisatiót mutató 

mállási terményt, melyet már régen palagonitnak neveztek. Sőt egészen palago- 

nittá változott bazalt darabkák sem hiányzanak, melyekben a volt elegyrészek 

közűi még csak a földpát ismerhető fel. A plagioklas-bazalttuffa, melynek üveges 

darabjait az egykori tenger vize változtatta át palagonittá, eredeti fekhelyén van. 

A barna, ép bazalt üveg forró, concentrált sósavban, csak nehezen oldódik; 

víztartalma 1 '92 percent. 

Látjuk tehát, hogy a palagonit-tuffa ezen leírása teljesen megegyezik azzal, 

melyet dr. Hofmann Károly már 1867-ben társulatunk június hó 26-án tartott 

ülésén bemutatott. (V. ö. dr. Hofmann Károly : A szigligeti hazalt-tuffok és a 

leányvári bazalt-hreccia palagonit-tartalmáról. Magyarh. fölélt, társ. munkálatai. 

IV. kötet, 36. 1.) 

Szerző, ki a baán-battinai hegységet autopsiából nem ismeri, valószínűleg 

szintén csak ezen utóbbi helyről származó darabokat írt le, minthogy dr. Szabó -1. 

jelentéséből (Magyarh. földt. társ. munkálatai. III. köt., 133. 1.) és Matyasovszky 

Jakab geológiai felvételéből kitűnik, hogy a palagonit-tuffa csakis Battinán a leány- 

vári kőbányában fordúl elő. míg Baán mellett csak a, szilárd bazalt ismeretes. 

SCHAFARZIK F. 

AVeissbach A. Urvölr/yitet ír le Planitzról, ZwicJcau mellől. (N. J. f. Min., 

Geol. u. Pál. 1883. II. Bnd. 2. Heft. pag. 120.) 

A planitzi kőszénbányák régi kiégett részeiből származó porczellán-jaspis 

darabjain helyenként egy grünspanszínű ásvány bekérgezése közbekevert gipsz¬ 

levélkékkel fordúl elő. AVinkler bányatanácsos vegyelemezte ezen ásványt és a két 

elemzéshez vett anyag közül az egyik meglehetősen ment volt gipsztől, és a követ¬ 

kezőket eredményezte : 
Cu()___ 56-81 

SOa 24-43 
h'<u(AI2O3 0-35 

CaO ___ ... 0-56 

82-15 

mi, a hiányzó részt víznek véve és a gipszet levonva, a következő képletet adja: 

CU0S2O.14- 6 HA). 
a mely képletnek megfelel: 

CuO=59-69, SO3=24.'07, HA)=16-2í, 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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Ezen arány,szám ok legjobban felelnek meg az urvölgyitének, csakhogy utób¬ 

biban a HaO mennyisége, Berwerth szerint, 19.4-4%. Krvstallographiai tekintet¬ 

ben azonban, hasadását is ide értve, teljesen megegyező az egyhajlású urvölgyittel, 

úgy hogy szerző a planitzi ásványt szintén urvölgvitnek (Herrengrnndit) tartja. 

ScHAFARZIK F. 

Becker A.: A tömeges kőzetekben előforduló amphibol- és biotit-kristálvok 

sötét kereteiről. (Ueber die dunkeln ümrandungen dér Hornblenden 

und Biotite in den massigen Gesteinen von I)r. Arthur Becker in 

Leipzig. N. .T. f. Min., Geol. u. Pál. 1883. II. Bnd. 1. Heft.) 

A lávákban előforduló amphibolok megolvadott felülete és górcső alatt ész¬ 

lelhető sötét kerete már sok kutató figyelmét vonta magára, de eddig sem keletke¬ 

zése okáról, sem pedig lényege természetére nézve nem jutottak végleges megálla¬ 

podásra, s míg többen azon nézetben voltak, hogy az amphibol az illető lávákban 

egy praeexistált elegyrész, melynek kristályai a lievenfolyó láva behatása alatt ily 

módon változtak el, addig Cohen a többségtől eitérőleg nem tulajdonítja a sötét 

széleknek keletkezését a lievenfolyó magma befolyásának, hanem némely esetben 

olyan zárványoknak tartja ezen kereteket előidéző ásványszemcséket, melyeket a 

kristály növése alatt magába burkolt, hasonló módon mint a növő leucitkristály az 

apró angitokat magába zárja; más esetekben pedig az amphibol mállási terményé¬ 

nek tekinti. 

Zirkei, ezen kereteket általánosságban csak «opacitövnek» nevezte, Lasaxjlx, 

Kosenbusoh és mások pedig magnetitszemeket véltek benne felismerhetni. 

Szerző (Zirkel laboratiumában) gyakorlati úton s nevezetesen olvasztási 

kísérletek által iparkodott ezen eszméket tisztázni. Olvasztási kísérleteit ugyanis 

egy gáz és levegő által fűtött FoB«juiGNON-LECLEBC-féle kemenczében oly módon 

vitte véghez, hogy az egyes ásvány- vagy kőzetdarabokat különböző ideig hevítette, 

az amphibolt és biotitot azonfelül még külön kísérletben platinahuzallal körül¬ 

tekerve egy andesit vagy egy bazalt megolvasztott lievenfolyó magmájába (10—30 

m.-perezre) mártotta. Az ilyen módokon izzított ásvány- és kőzetdarabokat vékony- 

csiszolatokban vizsgálta és összehasonlította eredeti ép állapotújukkal, mi a követ¬ 

kező eredményekre vezette a szerzőt : 

1. Midőn különböző kőzetek darabkái, melyek nagyobb amphibol-, biotit- és 

augit-kristályokat foglaltak magukba, magas hőfokra liévíttettek, az amphibololi és 

biotitok'fokozatosan egy barna, egész fekete, átlátszatlan anyaggá változtak el, míg 

az augitok sértetlenül maradtak, vagy legfölebb csak széleiken gömbölvödtek le, a 

nélkül azonban, hogy egyszersmind sötét színt is öltöttek volna fel. 

2. A lievenfolyó andesit-magmában az amphibol teljesen vagy csak részben 

változott át egy fekete, átlátszatlan anyaggá, haza/í-magmában hasonló változáson 

ment át, s csak az elváltozás fokában volt különbség. A biotit mind a két magmá¬ 

ban teljesen fekete és átlátszatlanná lett, vagy pedig egészen szétolvadt. Az mu/it 

ellenben ugyanazon körülmények közt legfölebb csak a széleken olvadt meg és 

csak igen magas hőfoknál mutatott néha egy keskeny, sötét keretet. 

Ezen eredmények inkább támogatják tehát Zirkel sejtelmét, ki az amplii- 
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bolt és u biotitot prseexistált ásványelegyrészeknek tartotta és a rajtok észlelhető 

jelenségeket a hevenfolyó lávák kaustiluis behatásának tulajdonította; ellene mon¬ 

danak pedig Cohen nézetének, ki Szerint e tünemények zárványok és inállási pro- 

cessusok által idéztetnének elő. 

A fekete anyag természetére nézve pedig annyi bizonyos, hogy az nem mag- 

netit, a minek azt sokan tartották, az ellen szól fokozatos átmenete az átlátszóból 

az átlátszatlanig, továbbá savakbani oldhatlansága. Hogy ezen fekete anyag volta- 

képen micsoda, azt szerzőnek nem sikerült megállapítani, úgy szintén még bizony¬ 

talanok ismereteink a félig megolvasztott amphibolokból kiváló csillagocskák és 

léczecskék természetéről. Schafarzik F. 

Leopold van Werveke: Eigenthümliche Zwillingsbildwig an Feldspath 

und Diáikig. (Neues Jahrbuch für Min., Geol. u. Pál. 1883. II. B. 2. 

Heft.) 

A kőzetképző ásványokon a vékony csiszolatban igen gyakran észlelhetni 

többszörös ikerképződést, a melyek képződési körülményeinek magyarázatára is 

kiterjesztik újabb időben a petrographok figyelmüket, s kísérletek által van bebizo¬ 

nyítva, miszerint az nem minden esetben a kikristályosodás folyamatában képző¬ 

dött, hanem utólagosan bekövetkezett körülményekre, nevezetesen nyomásra, vezet¬ 

hető vissza. Legelőször a calcit többszörös ikreire nézve lett ez kimutatva, azután 

pedig a malakolith, diallagit és perowskitra (1. Mügge, ugyanott 1883. I. k.), most 

pedig szerző némely földpát polysynthetes ikerképződését is a mikroskop alatt 

mutatkozó tulajdonságok alapján másodlagos képződésre véli visszavezethetőnek. 

A vizsgált földpátok a következő kőzetekből valók: olivinnorit, Pál sziget, Labrador 

part; olivingabbro. Norvégia, Store Bekkafjord; phonolitlios kőzet, Teneriffa szi¬ 

get ; norit (hiperit) Hitteroe, Norvégia. A földpátlemezek többé-kevésbbé erős liaj- 

lást és részben helyenként rendellenes kiszélesedést, továbbá hasadási vagy repe- 

dési vonalak mentében észrevehető megszakítást mutatnak, általában pedig egész 

lefolyásuk olyan, a mely keletkezésüket ugyanazon okra engedi visszavezetni, mint 

a minőnek a földpát liajlása tulajdonítható, vagyis nyomásra. Kísérletek ezen fel¬ 

tevést még nem támogatják ugyan, de szerző azok véghezvitelét kilátásba helyezi, 

és ha azok a földpátnál is úgy valósulnak, mint a föntebb említett ásványoknál, a 

kőzetképződési folyamatot befolyásoló körülményekről nyerünk tisztább felfogást. 

Ugyanily utólagosan bekövetkezhetett többszörös ikerképződést ír le a radauthali 

(Harzburg mellett) gabbro diallágitjáról és úgy ezt, mint a földpátokat egy tábla¬ 

rajzban tünteti ki. Dk. Szterényi H. 

B. Bratjns : Ueber dia Ursache dér anomalen Doppelbrachung einiger rcgu- 

lar hnjstcdlidrender Salze. (Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Pál. II. B. 

J2. H.) 

Újabban élénken foglalkoztat néhány német búvárt az a kérdés, minek 

tulajdonítható több szabályos rendszerű ásvány rendellenes anisotrop viselkedése 

és a gránátra vonatkozólag e közlöny utolsó (4-—6.) füzetében (203. 1.) Klein göt- 

tingai tanár tanulmányáról referáltunk. Szerző néhány sóra nézve közli tanulmá- 

21* 



324 IRODALOM. 

nvai eredményét és az eddigi nézetektől eltérőleg egészen más eredményre jutott- 

Kálium-alumínium timsó, ammonium-aluminium timsó, kálium-chrom timsó,. 

kálium-vas timsó, salétromsavas ólom és salétromsavas bárium vagy 100 oldatból elő¬ 

állított 1000 kristálya képezte vizsgálata tárgyát. Már Ivlocke F. foglalkozott beha¬ 

tóan némely timsó, salétromsavas ólom és egyéb sók rendellenes optikai tulajdonsá¬ 

gainak magyarázatával és azt az illető kristályok nagy feszültségi állapotára vezeti 

vissza, nyílt kérdésnek hagyván a feszültséget előidéző okok magyarázását. - 

Szerző legfőbb figyelmét azon körülmények kipuhatolására irányozta, a melyek 

mellett egy s ugyanazon anyagból egyrészt optikailag isotrop, másrészt pedig ket¬ 

tős fénytörésű kristályok képződnek, és az összes kísérleteknél azt találta, hogy 

chemiailag teljesen tiszta kristályok tökéletesen isotropok és a rendellenes fény¬ 

törés csak az olyan kristályoknál mutatkozott, a melyekhez valami isomorpli só 

volt keveredve. E tekintetben kiterjesztvén vizsgálatait Ivlocke vizsgálati anyagára 

is, azokat chemiailag tisztátlanoknak, isomorpli sók által fertőzötteknek találta. 

A keverék-kristályok optikai rendellenes viselkedését a különnemű szorosan egy¬ 

más mellé sorakozott molekulák egymásra való kölcsönös befolyásának hajlandó 

tulajdonítani. Dr. Szterényi H. 

Engelhardt H.: Ziher bosnische Tertiarpjianzen. «Isis» in Dresden. 1883. 

85'—88. 1. 1 táblával. 

Bosznia, melynek természeti viszonyait voltaképen csak az utóbbi néhány év 

alatt kezdették tanulmányozni, s így mintegy csak most fedeztettek fel újra, már 

a phvtopalaeontologiai irodalomban is kezd szerepelni. Azon fosszil növényeket, 

melyeket Rhonfeld Dávid tábornok az utolsó foglaló hadjárat alkalmával a Vise- 

grad melletti Bjelo Brdo finom márgájából gyűjtött, Engelhard! határozta meg és 

írtaié. A talált fajok a következők: Mi/rica hakeaefolia, Ung. sp., M. lignition 

Ung. sp., Ulmus phirinercia, Ung., Cinnamomum, Scheuchzeri, Heer., C. lanceola- 

tnm, Ung. sp., Sapotacitesambigum, Ettgsh., S. temúnerns, Heer.. fíumelia Oren- 

ilum, Ung., Rhamnus Eri (Inni, Ung. és az új Lomatia amtralis nevű faj. A szerző 

szerint azonban a márga korát nem lehetett meghatározni. Dr. Staub Móricz. 

- «A gépész kalauza» czírnű kézi könyvre hirdet aláírást Liszkay Gusztáv, 

kir. bányásziskolai vezértanár Selmeczbányán. Nem eredeti művet ígér, hanem 

C. F. Scholl «Fiihrer éles Maschinisten» czírnű eddigelé már tíz kiadást éri jeles 

könyvét fordítja magyarra, mely gépészek, mérnökök, fűtők, műszaki tanintézetek 

és minden gépkezelő és tulajdonos számára alapos tájékozódást és felvilágosítást ad 

a gőzkazánok szerkezetére, felállítására és kezelésére, valamint a gőzgépek hatás¬ 

módjára, berendezésére és használatára nézve több gyakorlati hasznú függelékkel. 

A könyv mintegy 4-5 nagy nyolczadrétű ivén , 422 ábrával jelennék meg 3 ives 

füzetekben. Háromhetenként egy-egv füzet adatnék ki, füzetenként 4-0 krjával, 

úgy hogy az egész mű 6 írtba kerülne , a mely összeg három részletben előre 

fizetendő. Ha elegendő aláíró jelentkezik, az első füzet már januárban ki fog adatni 

s egy év folytán az egész mű megjelenik. A vállalatot a selmeczi m. kir. bányász¬ 

akadémia erkölcsi és értelmi támogatásban részesíti. Az aláírások Joerges A. kiadó- 

könyvnyomda-tulajdonoshoz küldendők Selmeczbánvára. 
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Platzer Ferencz, nyug. bánvahivatali, főnök 3—4 sűrűn nyomatott ívre 

terjedő tanulmányt készül kiadni Selmeczbánya és vidéke teléreinek természetéről 

és valószínű eredetéről. A szerzőt 30 évi tapasztalás indította értekezésének megírá¬ 

sára, melyet, ha elegendő aláírója érkezik, a jövő év elején ki fog nyomatni s 1884 

januárban 80 kr. utánvétel mellett hajlandó szétköldeni az aláíróknak. A kötelező 

aláírások a szerzőhöz .Jászóra (Abaujmegyéhe) intézendők. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

VI. SZAKÜLÉS 1883 MÁJUS 30-ÁN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

1. Dr. Ekeknek .József Sándor két ásványtani közleményt terjeszt az eredeti 

példányokkal együtt a szakülés elé. A közlemények egyike a jelen füzetben foglal¬ 

tatik, a másik pedig későbbi füzeteink egyikében fog megjelenni. 

a) Első közleménye a bottinoi Meneghinitről szólott. AMengliinit ama saját¬ 

ságos antimon-ólom-kéneg, APbS+SbaSs, mely a bottinói bányában Toscanában ta¬ 

lálható. G. v. Eath ezt az ásványt egyhajlásúnak tartotta, míg ellenben az előadó, 

saját beható vizsgálatai alapján kimutatta, hogy az, Set.la régibb felfogásával meg- 

•egyezleg, rhombos, de sőt, hogy egyszersmind isomorph a hozzá hasonló cliemiai 

alkotású arzénvegyülettel a Jordánét-tál, iPbS+AsaS®. 

h) Második közleménye egy nagyági, igen érdekes pseiidomorjjh-ásványnyal 

foglalkozott. A nagyágit ólmát bournonit (kerékércz) emésztette fel, mely most a 

nagyágit alakjában mint álalak jelenik meg. Az aranytartalmat, mint látszik, az 

oldószer hordotta el, mert az új ásványban nyoma sem maradt. 

2. Dr. Schmidt Sándor múzeumi segédőr a «Fness-féle érző-emel óvd ellátott 

goniométer»-rö\ értekezett. E készüléket előadó a strassburgi egyetem ásványtani 

intézetében Groth tanár szívességéből tanúlmányozta és annak theoretikai és szer¬ 

kezeti liibafomisait nyomozván, kiderült, hogy az ezen ólszögmérővel nyert eredmé¬ 

nyek a megbízhatóság tekintetében relatíve igen magas fokon állanak. A készülék, 

melyet Ehess R. berlini ismert jóhirű mechanikus szerkesztett, annál inkább figye¬ 

lemre méltó, mert segélyével a homályos, de többé-kevésbbé egyenletes felületű 

lapokkal ellátott kristályok nagy része goniometriai tekintetben a mineralogiai 

pontosabb kutatások körébe vonható. Ez annyiban fontos vívmány, mert a termé¬ 

szetben mondhatni túlnyomó számban előforduló nem tükröző kristályokról mor- 

phologiai tekintetben alig léteznek adatok, megbízhatóbbak annál kevesebbé. Érte¬ 

kező a FuESs-féle műszert nemcsak hogy egy vonalba állítja tapasztalatai nyomán 

a HiRSCHWALD-féle mikroskop-goniométeirel, de sőt egyes esetekben az előbbeninek 

határozott túlsúlyáról győződött meg. Előadása kapcsában végűi az általa a Fuess- 

féle élszögmérővel az Orthoklas kristályain tett méréseinek eredményét és az ezek¬ 

ből vonható következtetéseket közölte. 
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VII. SZAKÜLÉS 1883 NOVEMBER 7-ÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

Elnök a téli ülésszak kezdetén, midőn a szünetek utáni első ülést megnyitja, 

üdvözli a szép számmal egybegyűlt tagokat s abbeli reményének ad kifejezést, hogy 

a mint a nyári munkák iránti buzgalom szanaszét szórta a társulat munkás tagjait, 

a tél folytán az üléseinken előadandó eredmények iránti kölcsönös érdeklődés ismét 

egybe fogja gyűjteni s annál lankadatlanabb munkára fogja buzdítani valamennyit. 

Ezek után elnök szomorú kötelességet teljesít, a midőn a mai ülés napirend¬ 

jét megelőzőleg őszinte megilletődéssel jelenti, hogy a szünetek alatt társulatunknak 

két tagját s egyszersmind díszét és büszkeségét ragadta ki közülünk a halál. Jelenti 

Keitz Frigyes tiszteletbeli elnöknek és Heer Oszwald tiszteleti tagnak elhúnytát. 

A szakülés e súlyos veszteségek fölötti mély fájdalmát és elszomorodását a jelen 

ülés jegyzőkönyvében fejezi ki. Emlékbeszédek tartásáról a választmány fog gon¬ 

doskodni. 

1. Dr. Szabó József egyetemi tanár előadást tartott Selmecz környékének 

újabb térképeiről, melyeket Péch Antal miniszteri tanácsos azon czélból készítte¬ 

tett, hogy a részletes geológiai felvételek topográfiái alapjául szolgáljanak. Alap- 

területűi eredetileg a kataszteri fölvételek szolgáltak, melyekbe a domborzati viszo¬ 

nyok Gratzmacher főbányamérnök vezetése mellett, a szélaknai bányamérnökök 

által oly módon vannak bevezetve, hogy pontos mérések alapján az egyenletes ma¬ 

gasságok vonala rajzoltatott be. E színtájgörbék egyenletes függélyes távolságban 

vannak egymástól. A kataszteri mérték felette nagy lévén, redukczió volt szükséges 

és az két rendbeli: egy nagyobb, melynél az arány I "=200° és hat lapból áll; a 

másik csak egy lapból áll, mértéke 1"=500°. Eddig ez az utóbbi készült el egészen, 

egy nagy lapon, a melynek területe 57a négyszög-mérföldnek felel meg. Szépen ki¬ 

tüntetve látni rajta Selmecz környékének teléreit, és pedig kék színnel a tartalmas 

és sárgával a meddő részeket.. 

A nagyobb mértékű térképből eddig csak egy lap kész, de a tél folytán a 

többi öt is hihetőleg kikerül a selmeczi főbánya-liivatal litográfiái terméből, mely¬ 

nek ezen, a modern kartográfia kívánalmait teljesen kielégítő művek valóban dicsé¬ 

retére válnak. 

Ezenkívül szabadkézi rajzban bemutatja az előadó Selmecz közelebbi környé¬ 

kének ugyanezen mértékben (1"=500°) készült lapját, melyen a geológiai eredmé¬ 

nyek általa már a. múlt évben voltak kitüntetve és a mely az egész területre nézve 

szóló kulcs gyanánt tekinthető. A fölvételnél Cseh Lajos bányageológ ezen a lapon 

is segédkezet nyújtott, azontúl pedig a vidék egyéb tájaival is ernvede tlenííl foglal¬ 

kozik. Az elmúlt, nyáron Gezell Sándor bánva-főgeolog is átvett bizonyos részt, és 

ha ez a jövőre is megtörténik, az az eredmény lesz elérhető, hogy az 1885-ik évi 

országos kiállításon ez a nagy geológiai térkép is szerepelhet, bemutatván a tudo¬ 

mány mai állása alapján az igen bonyolódott geológiai viszonyokat oly részletesen 

a minő kimutatás e világhírű vidékről eddig még nem jelent meg. 

I. a ) Az imént előadottakkal kapcsolatban Zsigmondy Vilmos alelnök bemu¬ 

tatja az eredeti kataszteri térkép egyik sectióját, melybe a magassági görbéken kívül 
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a gyűjtött kőzetpéldányok lelőhelyei és számai is be vannak jegyezve. E térképek 

nagy mérete (1' = 40 °) a legkisebb kőzetelőfordulás bejegyzését is lehetővé teszi. 

2. Di1. Ilosvay Lajos műegyetemi tanár megismerteti Tobobfy Béla dolgo¬ 

zatát a ploszkói Rudolf-fonás chemiai elemzésének eredményeit. - A ploszkói 

Rudolf-forrás Beregbmegyében, a vereczkei járásban van. Ploszkó környékén még 

több hasonló tulajdonságú ásványvíz fordul elő. Péld. a szolyvai, a luhii stb. A víz 

az alkalikus vizek sorába tartozik. Natrium-carbonatban és szilárd alkatrészekben 

általában gazdagabb, mint a liasontartalmú vichy-i vagy bilini a külföldiek, és mint 

a. szolyvai, szulini, luhii, bikszádi a honiak közűk Szabad széntartalma csekély. 

Jelentékeny lithium- és bórsav-tartalma van. 

Összetételéből Ítélve méltó arra, hogy az orvosi kar ügyelnie felé forduljon, 

és lm hatásosnak bizonyul, a mi kétségtelen, az emberiség és nemzetgazdaságunk 

érdekében biztosítsák forgalmát. 

3. Szontagh Tamás egyetemi tanársegéd Zólyom megye alsó részének kőzeteit 

illető petrograüai tanulmányait terjeszti elő s kivonatosan csakis a végeredménye¬ 

ket mutatja be. Főképen a Polana-Yjepor hegység egyes pontjairól, továbbá a Zó- 

lyom-Javorja-Osztroska hegységnek Kalinka-Végliles szakaszának kőzeteiről szól. 

A nagy kiterjedésű Polana szép kráterszerű maradványait, Auyit-Andesin- 

Labradorit Tr a ebitőlinak találja, Amfibol, Cordierit és Trydimit járulékos el egy ré¬ 

szekkel. Ezenkívül egy régibb fíiotit-( )liyoldas-( lm mit-l’rachitot is talált a Gneisz és 

Augittrachit érintkezési határa közé gyűrve. Röviden leírja azon hegység Gneisz- 

és Gránit-kőzeteit, mely utóbbiakat ipari czélokra is alkalmasnak tart. A kalinka- 

véghlesi szakaszban Auyit -Labradorit (Audesiu) L'racliytokat talált, melyek nagy¬ 

részben solfatárai behatás következtében sokféleképen elváltoztak. Zárványaik igen 

érdekesek és gyakran az áttört Csillámpalák- vagy Gneiszokból hozattak fel. Opálos 

és kaolinos képződések gyakoriak. 

A kalinkai kénbánya környékének kőzetét Auyit-Anorthit (Bytoicnithoz 

hajló) Fradiitoknak találta, melyek a hegység egyes részein a folytonos solfatárai 

működés folytán teljesen el vannak változva. Ezen Auyit-Anorthit Trachyt módo¬ 

sult féleségei Ként, Gypszet és Pyritet néha nagy mérvben tartalmaznak. — Az 

elhagyott kénbánya, melyben a Haueritek is találtattak, ezen Tracliitban van. 

Röviden még Szliács környékének néhány érdekes kőzetét mutatja be. 

VII. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 MÁJUS 30-ÁN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

A választmány ez alkalommal legnagyobbrészt apróbb folyó ügyek tárgyalá¬ 

séival foglalkozott, a melyek elintézése után 

jelentette a titkár, hogy Szlávy -József koronaőr ő nagyméltósága, a múlt 

márczius 20-iki ülésen bejelentett pártolói alapítványát időközben leüzette s hogy 

részére a pártoló tagsági oklevél már meg is küldetett. — Ezzel kapcsolatban Cza- 

nyuga -József pénztárnok jelenti, hogy a Szlávy-alapítványt két darab 100 forintos, 

4Va százalékos földhitelintézeti záloglevélbe fektette, a belőle megmaradt összeget 

pedig egyelőre a tőkeszámla javára igtatta be. - Helyeslőleg vétetik tudomásul. 
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vili. rendkívüli választmányi ülés 1883 szeptember 24. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

Elnök az ülést megnyitva előterjeszti, hogy a jelen rendkívüli választmányi 

ülést Maxlekovics Sándor helyettes államtitkár úrnak, mint az 1885-ik évi buda¬ 

pesti általános kiállítás elnökének felhívásai következtében hívta össze. A kiállítás 

elnöke ugyanis arra hívja föl társulatunkat, küldene ki a saját képviseletében tíz 

tagot a legközelebb megalakítandó bányászati, kohászati és földtani országon szak¬ 

bizottságba. E felhívás augusztus közepén érkezett, a midőn a társulatnak se tiszti¬ 

kara, se választmánya nem volt Budapesten; de sőt még a szeptember közepén 

érkezett sürgetés sem találta együtt az érdekelteket, úgy hogy még csak a mai 

napra lehetett határozatképes választmányi ülést összehívni. 

A titkár felolvassa Maxlekovics államtitkár úrnak augusztus 18-án és szep¬ 

tember 14-én kelt felhívásait, a melyek meghallgatása s a tárgy megvitatása után a 

választmány, a magyarhoni Földtani Társulat képviseletében, a megalakítandó bá¬ 

nyászati, kohászati és földtani szakbizottságba a következő tagokat jelöli ki: 

a) a báni/ászeltra : Zsigmondy Vilmos alelnököt, 

Báró Splényi Béla, 

Bruimann Vilmos választmányi tagokat. 

h) a kohászatra : J)r. Wartha Vincze, választan, tagot, 

Gránzenstein Béla, rendes tagot, és 

B. Leithner Antal, miniszteri tanácsost, a ki társulatunk¬ 

nak még nem tagja ugyan, de mint illetékes és kitűnő 

nemesfém-kohász ajánltatik. 

<:) a földtanra : Böckh János, választm. tagot, 

I)r. Krenner József Sándor választm. tagot, 

Lóczy Lajos, választmányi tagot, és 

Dr. Pethő Gyula első titkárt. 

A választmány megjegyzi, hogy a dolog természeténél fogva e bizottságba 

csupán Budapesten lakó tagokat vélt ajánlhatóknak. Ezzel kapcsolatban elrendeli 

egyszersmind a választmány, hogy eme kijelölések, az ügy sürgős voltára való 

tekintetből, az országos kiállítási bizottsághoz azonnal feltelj esztendők. (Megtör¬ 

tént. Lásd a jelen füzet «kiállítási iiggel'» czimű rovatát.) 

IX. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 NOVEMBER 7-ÉN 

Elnök : Dr. Szabó József. 

A titkár bejelenti Bányai Beitz Frigyes tiszteletbeli elnöknek Budapesten 

múlt augusztus 15-ikén, és Dr. Heer Oszvald tiszteleti tagnak Lausanneben szep¬ 

tember 27-ikén — a szünetek alatt történt elhúnytát. — E súlyos veszteségeket a 



TÁRSULATI ÜGYEK. '■i'-'-i 

választmány a maga részéről is mély fájdalommal és elszomorodással veszi tudomá- 

súl, csatlakozva a megelőzőleg tartott szakülés határozatához, mely megilletődött 

érzelmeinek már jegyzőkönyvében is kifejezést adott. 

A Heer Oszvald fölött mondandó emlékbeszéd elkészítésével a választmány 

Zsigmondy Vilmos alelnök indítványára egyhangúlag Dr. Staub Móricz választ¬ 

mányi tagot- bízza- meg, a- ki e megbízást készséggel elfogadja s igén, hogy az 

emlékbeszédet a legközelebbi januári közgyűlésen el fogja mondani. 

A titkár jelenti, hogy I’-kitz Frigyes temetése alkalmával az elhúnyt kopor¬ 

sójára a társulat nevében koszorút helyezett., szalagján a következő fölírással: 

• Banyai Reitz Frigyesnek, tiszteletbeli elnökénél,' — a mayyarlnmi Földtani Tár sa¬ 

lat.'* Továbbá, hogy a temetésen, augusztus 18-ikán, a társulatot Bruimann Vilmos 

főbányatanácsos és választmányi tag vezetése alatt Ivuncz Péter, Czanyuga József, 

Hunfalvy János, Dr. Staub Móricz, Franzenau Ágoston, Szontagh Tamás, Farkasa 

Bobért urakból s az első titkárból álló küldöttség képviselte. — Jóváhagyólag véte¬ 

tik tudomásúl. 

A nagyin, pénzügyi minisztérium értesíti a társulatot, hogy az általa újabban 

kérelmezett, a sósvizeket illető adatok beküldése elrendeltetett. A titkár ezzel kap¬ 

csolatban jelenti, hogy e pótló adatok és küldemények már folyvást érkeznek be a 

társulathoz s időnként Dr. Fischer Samu tagtársunknak adatnak ki folytatólagos 

feldolgozás végett. — (hvendetes tudomásúl szolgál. 

A «nayyáyi ni. kir. és inayántársnlati ara nybánya m ii» vállalat kétszáz 

(200) fit alapítványnyal és két (2) fit oklevéldíjjal a pártoló tagok sorába óhajt 

lépni. Minthogy a 202 fit már tényleg be is érkezett, a vállalat, mely a társulatnak 

eddig rendes tagja volt, pártoló tagúi egyhangúlag megválasztatott s a pártoló tay- 

stíyi okierél kiadása, az alapszabályok 6. §-a élteimében elrendeltetett. 

Czanyuga József pénztárnok jelenti, hogy a nagyági vállalat állapítványán, 

a titkárral egyértőleg két daral> 100 fitos, 5 százalékkal kamatozó magyar papir- 

járadék-kötvényt vásárolt s a fennmaradt összeget az alapítványi maradékokhoz 

csatolta. — Jóváhagyólag vétetik tudomásúl. 

A szegedi • Somogyi-Könyctár* a társulatnak 1880 és következő évi kiadvá¬ 

nyait kéri az ezutániakkal együtt ajándékba. — Hosszabb eszmecsere után a választ¬ 

mány abban állapodik meg, hogy kivételesen megadja ugyan a Somogyi-Könyvtár 

által kívántakat, de csupán Szeged rohamos fejlődése és művelődési missziójára 

való tekintetből s kijelenti, hogy e mostani megállapodása semmi más alkalomra 

precedensül nem szolgálhat. 

Több folyó ügy elintézése után jelenti a titkár, hogy új tagokúi kett-en ajánl- 

tatnak a megválasztásra: 

Bállá Pál, ügyvéd Újvidéken, ajánlja Dr. Szabó József. 

Éder János, oki. tanár Csongrádon, ajánlja Szontagh Tamás. 

Két régebbi tag ismét a társulat kötelékébe óhajt lépni : 

Gróf Eszterházy Kálmán, Kolozsmegye főispánja Kolozsvárit: 

Tallatschek Ferencz, bányaigazgató Petrozsényben. 

Végül bemutatta a titkár a szünetek alatt érkezett cserepéldányokat és aján¬ 

dékkönyveket (1. a könyvek jegyzékét a jövő füzetben), a melyek köszönettel vétet¬ 

tek : megjegyezvén, hogy egyik művet Budapest főváros tanácsa tette át a társulat- 
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lioz. Ez a mű a Felség személye körüli miniszter s a belügyminisztérium útján 

küldetett a fővároshoz társulatunk számára. Czíme: «Die Argentinisclie Republik 

als Ziel dér europáischen Auswanderung.» Statistiscli-geographische Uebersicht 

über das Land und seine Hülfsquellen von allén Gesichtspunkten aus betraelitet 

durch Franz Latzina. Buenos Aires 1x83. (Térképpel.) 

KIÁLLÍTÁSI ÜGYEK. 

Az 1885-ik évi budapesti átalános kiállítás bányászati, kohászati ás földtani (VI-ik/ 

szakcsoportját illető közlemények. 

Felhívás Magyarország bánya- és kohóbirtokosaihoz az 1885-ben 

Budapesten tartandó átalános kiállítás ügyében. 

Az országos kiállítás, mely 1885 tavaszán Budapesten meg fog nyílni, 

hivatva lesz mindazt bemutatni, a mi szépet és jeleset a magyar föld terem 

s a mit a magyar föld területén előállítanak. 

Magyarország legjelentekenyebb termelő ágai között a bányászat és a 

kohászat első helyen áll. Méltán megilleti ezeket az a figyelem, hogy a 

kiállításban oly fényesen és oly gazdagon legyenek képviselve, a minő fény 

az oly vállalatokat megilleti, a melyek egyrészről önmagukban véve nagy- 

fontosságú faktorok az ország nemzetgazdasági es anyagi fejlődésében, más¬ 

részről pedig a testvértudományok számára és azokkal vállvetve egyszers¬ 

mind nagybecsű tudományos eredményeket is szolgáltatnak. Ez a kiváltsá¬ 

gos rang emeli a bányászati és kohászati vállalatokat az országnak vala¬ 

mennyi más ipari vállalatai fölé. 

Mióta a bányász csákánya Magyarország bérczeit megbontotta, s 

mióta az első kohó parazsa fellobbant, a Kárpátok övezte nagy amphitliea- 

trum terein sohasem kínálkozott alkalom, ilyen, mint a mostani, eddig 

még soha, se a Királyhágón innen, se azon túl — arra, hogy Magyar- 

ország ásványi kincseit, érczekben való gazdagságát s bányászati és kohá¬ 

szati vállalatainak fejlettségét az igaz-valónak megfelelőleg és méltóan 

bemutassuk. 

Magyarország bányászai és kohászai! E nemes és nagyfontosságu 

feladat megoldása mireánk vár. Nemzetünk színe-java, hazánk értelmisége 

feszült kíváncsisággal várja a nagy mű létrejöttét s máris rokonszenves 

érdeklődéssel kezdi kisérni a fejlődés mozzanatait. S ha ez a közönség 

jelentékeny eredményt vár a kiállításnak minden ágától, hogy ne várna mi- 

tölünk sokat! 

Nincs Magyarországon vállalat, a mely hazánknak kincses gazdagsá¬ 

gát és saját létezésének nagy fontosságát képes lenne oly előnyösen bemu¬ 

tatni és megbizonyítani, mint a bánya- és a kohóvállalatok. 
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Ez a rangbéli előny es e nagy fontosságnak a tudata lelkesítsen és 

buzdítson bennünket fokozott tevékenységre. Mutassuk meg a nemzetnek s 

a bennünket meglátogató idegen vendégeknek, első sorban is a saját érde¬ 

künkben : mink van és mit tudunk, mennyire fejlődtek szakbeli tudomá¬ 

nyos és gyakorlati ismereteink s mit vagyunk képesek előállítani. 

A kiállításban való fényes és vállalatainkhoz méltó megjelenés által 

vívjuk ki a magunk számára a nemzet elismerését s eredményeink utján 

neveljük és erősítsük meg a nemzeti öntudatot. A nemzet számára pedig 

szerezzük meg a külföld elismerését és tiszteletét. 

A hazafias munkában legyen velünk a jó szerencse ! Covcordia par- 

rac rés crescunt, discordia maximat dilabuvtur. 

A kiállítás ügyét Magyarország bánya- és kohóbirtokosainak nagy¬ 

becsű jóindulatába ajánljuk. 

Budapesten, az 1883 október dd-ikén tartott szakbizottsági teljes 

ülésből. 

Dr. Pethő Gyula, Zsigmondy Vilmos, 
bizottsági jegyző. bizottsági elnök. 

E felhívással s az alább következő részletes programmal kapcsolatban meg¬ 

jegyezzük a következőket: 

Az országos bányászati, kohászati és földtani szakbizottság mindenekelőtt 

azt akarja elérni, hogy Magyarország bányászati és kohászati vállalatai ne csak 

méltón s az őket megillető gazdagsággal legyenek képviselve, de hogy a kiállítás 

egyszersmind olyan legyen, a melyből a szakcsoport- megtekintői tudományos és 

gyakorlati tekintetben egyaránt kimerítő felvilágosítást meríthessenek. 

Ehhez képest a bizottság abban állapodott meg, hogy Magyarország bányászati 

és kohászati terményeiből s az ország földtani viszonyait megismertető térképekből, 

kőzetekből és kövületekből egy nagy gyűjteményes s egyszersmind tudományos 

kiállítást rendez. Tekintetbe véve azt, hogy az építendő nagy csarnokban erre a 

czélra a központi bizottság már eleve is igen nagy teret bocsátott rendelkezésünkre, 

a, fukarkodásra nincs okunk. 

E tudományos collectiv kiállítás tárgyai sem térdijat nem fizetnek, sem a 

felállításért nem tartoznak semmit megtéríteni. 

Igen kérjük ezeknél fogva az összes kiállítókat, méltóztatnának ez ügyben a 

szükséges intézkedéseket megtenni, s kiállítandó tárgyaikat a helyi szakbizottság, 

illetőleg a kerületükbeli kir. bányakapitány utján — a ki az országos szakbizottság¬ 

nak egyszersmind végrehajtó közege - mentői előbb bejelenteni. Kérjük ezt annál 

inkább, mert a bejelentés határideje az átalános kiállítási szabályzat 5-ik §-a értel¬ 

mében (lásd a bejelentő ív hátlapján) a folyó 1883. év deczember végével már le 

fog járni. 

Megjegyezzük itt egyszersmind azt is, hogy a bányászati és kohászati kiállí¬ 

tásba egyátalán csak olyan iimideagepek küldhetők be, a melyek valamely eljárás 

vagy művelet megvilágosítására szolgálnak: továbbá, hogy efféle gépeket ebben a 
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I-ik) szakcsoportban nemcsak bánva- és kohóvállalatok, hanem esetleg gyárosok 

is állíthatnak ki, de a nélkül hogy e Yl-ik szakcsoportban leendő bírálatra és jutal¬ 

mazásra igényt tarthatnának. A hajtógépek kivétel nélkül a gépészeti szakcsoportba 

fognak utasíttatni. 

Végül az országos szakbizottság még a nagy vállalatokhoz fordul egy komoly 

kérelemmel; azokhoz, a melyek talán a kiállítási szabályzat 6., 10. és 11. §§-ai 

értelmében önálló pavilonokban vagy magában az iparcsamokban külön is óhajt¬ 

ják és fogják terményeiket kiállítani. 

Igen nagyon kérjük mindezen vállalatokat, méltóztatnának az ügy érdekében 

a saját önálló kiállításaikon kívül egyszersmind a collectiv kiállításban is részt 

venni és pedig oly módon, hogy küldenének be mintakőzeteket, nyers anyagaikból 

és terményeikből mutatványokat, s küldenek be térképeik, profiljaik és statistikai 

adataik egy-egy másolatát. 

Egyebekre nézve a részletes programra és a kiállítás átalános szabályzata ad 

felvilágosítást. 

A bányászat, kohászat, és földtan 

(VI. csoport) 

részletes progrommja. 

Ezen csoportba tartoznak: 

A) Földtani térképek és munkálatok, a felvételi módnak előtíintetése és az 

országban előforduló építőanyagok mintáinak bemutatása. 

B) A bányászat és kohászát három alosztályban, jelesül: 

1. Fémbányászat és kohászat: 

2. Vasbányászat és kohászat; 

3. Kőszénbányászat. 

a) A bányászat- és kohászat terményei és készülékei. Ásványok és érczek 

gyűjteményei és mutatványai. Tűzálló anyagok, nyerskénkő, kősó, főttsó. — Ásvány- 

tüzelők, különféle szenek, briquettes, koksz, asplialtok és asphaltkövek, földgyanta, 

nyerskőolaj stb. Nyersfémek: öntvények, vasak, aczélok. aczélnemű vasak, vörösréz, 

ólom, ezüst, horgany ; kénsav, gáliczsók s egyéb nedves úton előállított termékek. 

A nyersfémek feldolgozásának eredményei, kohászati öntvények, kereskedelmi és 

alakvasak, vasúti kerekek, sínek és szegek, vas-, réz-, ólom és horganylemezek 

Pénzverés. Feldolgozott fémek : nagyobbszerű és nehézsúlyú hámor- és kovácsmun¬ 

kák, vontcsövek, lánczok, kapák, kaszák, ásók, sodronyok stb. 

I)) A bányászat- és kohászat műszerei, segédeszközei és munkálatai, ártézi 

kutak és repesztőlyukak fúrására, kőszéntörésre és kőfejtésre szolgáló gépek. 

Az érez-, kő- és kőszénbányák kiaknázásánál előforduló munkák mintái, tervei és 

szelvényei. Fejtési tervek, a bányában czélszerűnek bizonyult szállítási és szellőzte¬ 

tést berendezések mintái, biztosító lámpák. Ásvány- és forrásvíz felfogó-, emelő- és 

szállítógépek, szállítókas-felfogó készülékek, lég- és víz-szivattyúk (a mennyiben a 

bányászatot szolgálják). Erczelőkészítés, a koksz- és briquettes-termelés készülékei. 

Minden a fém-, vas- és aczélgyártásra szolgáló pestek, kemenezék és készülékek.. 

Az érczek feldolgozásával foglalkozó műhelyek készülékei. 
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eJ A bánva- és kohómunkások anyagi és szellemi jólétének előmozdítására 

vonatkozó intézkedések és berendezések (fogyasztási, segélyezési és közmivelődési 

egyesületek, társpénztárak, gyarmatházak stb.) 

ti) Bányászati és kohászati szakoktatás. 

A bányászat, mint hazai őstermelésünk egyik főágának bemutatásánál a fő¬ 

súlyt arra kell fektetni, hogy a különnemű érez-, kőszén- és sótelepek viszonyai a 

lehető leghívebben ábrázoltassanak. A rajzokhoz a telepek kőzetei és ásványai, a 

mellékkőzet és a netalán kiváló ásványok melléklendők. Nagyobb dísz- és mutat¬ 

ványpéldányok kivételével, a könnyebb áttekintés végett a következő méretek tar¬ 

tandók meg: 12 % hosszúság, 8 % szélesség és 4 % magasság. 

Minden darab felírással látandó el; a felíráson a darab megnevezése, lelő¬ 

helye (megye, község, bánya és telep),—érczelmél a tartalom (10 métermázsá¬ 

ban = 1 tonnában) feltüntetendő. 

A koczka alakjában kiállítandó építési kő szabatosan tiz—tiz % oldalliosz- 

szal bírjon, és ha a kőzet minősége megengedi, az egyik oldallapja csiszolva, a 

másik oldallapja durván megmunkálva legyen; a felíráson kiemelendő még az is, 

hogy létezik-e már kőbánya vagy sem ? Feltüntetendő továbbá a kőbányabirtokos 

czíme és a kőbánya távolsága a legközelebbi vasúti- vagy hajóállomástól (kilométe¬ 

rekben), a kőzet kelendőségi területe és ha nagyobb köz- vagy magánépületeknél 

már használtatott volna, azoknak megnevezése és hogy az építkezés mely évben 

történt. 

Az előkészítésnél feltüntetendők az ennél folyamatban levő műveletek váz¬ 

ban (Stammbaum). A műveletek terményei szintén a jelzett méretekben, üvegtáblá¬ 

val fedett megfelelő skatulyákban állítandók ki. A kész gyártmányok minőségének 

feltüntetése végett azoknak legalább egyik oldala mutassa a friss törést. A fémko¬ 

hászatnál a műfolyam váza és annak összes terményei szintén a jelzett méretekben 

állítandók ki. 

Kívánatos, hogy a hazai bánya- és kohóipar pontos statistikai adatok által 

legyen ismertetve. 

Statistikailag kimutatandó a lefolyt 20 évi érez-, fém-, nyersvas-, öntöttvas-, 

aczél-, kőszén- és sótermelés, az illető bányatelkek területi nagysága, az egyes 

bánya- és koliótelepítvények munkásainak száma, társládáinak pénztári állapota, a 

balesetek száma, az előkészítéshez szolgáltatott zúzó-ércz mennyisége és kihozott 

fémtartalma, az olvasztásnál felhasznált érez, koksz, faszén, kőszén és a tőzeg 

mennyisége, valamint a felhasznált nyersanyagból kikerült fémmennyiség. 

Kívánatos továbbá, hogy az egyes műveknél alkalmazott erőmű és gépészet 

minősége és nagysága (lóerőben), az aknák mélységei, a bejárható tárnák hossza, a 

mesterséges tavak víztartalma, a vízfogóárkok hossza, a zúzóknál alkalmazott nyi¬ 

lak mennyisége a különféle olvasztók és egyél) kohászati kemenezék belső méretei 

szintén közöltessenek. 

Nagy súlyt kell fektetni arra, hogy bányászatunk nevezetesebb kutatási, fel¬ 

tárási és gazdasági — szállítási és szellőztetési műveletei és berendezései leírásban 

és rajzban vagy mintákban közöltessenek. 



Ugyanez áll előkészítési és kohászati berendezéseinkre és munkálatainkra 

nézve is. Ezeknél az újabb feldolgozási módok leírása és rajzban való feltüntetése is 

felette kívánatos. 

Megjegyeztetik végre, hogy kiváló eredeti új műszerek vagy műfolyamatok 

kiállítása nincsen kizárva. 

A bányászati, kohászati és földtani országos szakbizottság- 

tagjai. — A ni. k. pénzügyininiszUriíivi részéről: Belházi János, Kerpely 

Antal (a bizottság alelnöke). 

A magyarhoni földtani társulat részéről: bányászatra: Zsigmondy 

Vilmos (a bizottság elnöke), báró SplónyiBéla és Bruimann Vilmos; kohá¬ 

szatra : Dr. Wartha Vincze, Gránzenstein Béla es báró Leithner Antal: 

földtanra : Böckh János, dr. Krenner József Sándor, Lóczy Lajos és 

dr. Pethő Gyula (bizotts. jegyző). 

Az elnökség által kinevezett tagok : Borbély Lajos, Salgótarján ; Dologli 

János, Selmecz ; Parbaky István, Selmecz : Feldmann Károly, Budapest; 

Gsctrwandtner Károly, Budapest: Gezell Sándor (bizottsági jegyző), Buda¬ 

pest: Heinrich Ernő, Zalathna; dr. Hofmann Károly, Budapest: Húsz 

Samu, Oravicza; Híiltl József, Nagyág; Juhó Ferencz, M.-Ujvár; Kachel- 

mann Farkas, Budapest: Kuncz Péter, Budapest: Kuli Tivadar, Budapest ; 

Lánszky István, Felsőbánya; Lukács László, Budapest; Péch Antal, Sel¬ 

mecz; Probstner Arthur, Budapest; Beichart N. János, Budapest; Stoll 

Károly, Budapest; Tallatschek Ferencz, Petrozsény; Thoma Károly, Buda¬ 

pest ; Wagner Vilmos, Budapest: Wieszner Adolf, Selmecz: Zemlinszky 

Bezső, Salgótarján. 

- a Kiállítási útmutató<> czímen vaskos kis kötet jelent meg Balogh Vilmos, 

miniszteri és kiállítási titkár és Toldy Febencz, kiállítási jegyző szerkesztésében. 

Az 1885-ik évi kiállítás küszöbén igen hasznos és hézagpótló könyv ez a bizottsági 

tagok s a kiállítók számára egyaránt; mert tökéletesen tájékozhatja magát belőle 

minden érdekelt fél az iránt, hogy mi a teendője a bejelentéstől kezdve egészen a 

kiállítás bezártáig és alapos áttekintést nyer az egész kiállítás szervezetéről. Közöl 

minden előleges tudnivalót és minden hivatalos szabályzatot, közli a helyi és az 

országos bizottságokat, az összes programon okát, ad számos bejelentő-ívmintát stb. 

A hasznos és ügyes berendezésű, betűrendes tárgymutatóval is ellátott könyv ára 

60 kiv, s kapható minden könyvárusnál s a kiállítás kerületi és helyi bizottságainál 
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A Földtani Intézetből. Kinevezés. Az intézetnél egy régen érzett 

hézag tölt be azáltal, hogy a jelen évben a törvényhozás egy vegyészi állást 

rendszeresített, melyre május végén ideiglenes minőségben Kalecsinszky 

Sándor, volt tud.-egyetemi tanársegéd neveztetett ki. Ez által az intézet 

tisztikara az újabb szervezetnek megfelőleg teljesen kiegészíttetett s a che- 

miai laboratórium berendezése által az intézet jövőre képes lesz eleget 

tenni egyrészt az intézet tagjai részéről nyilvánuló szükségletnek, másrészt 

a nagy közönség részéről is vegyelemzések iránt hozzá intézendő megkere¬ 

séseknek. Az intézet vegyésze október I -étöl félévi szabadságidőt nyert a 

végből, hogy a külföldi egyetemeken, de főként Heidelbergában, Bunsen 

laboratóriumában specziális tanulmányokat tegyen. 

— Vélemények. A földm. ipar- és keresk.-ügyi minisztérium ez évben 

az ország iparosköreit érdeklő kérdésben fordult a földtani intézethez. 

Nevezetesen, hivatkozva az agyag-iparosok azon állítására, hogy az osztrák 

pöchlarni munkaagyag több tulajdonságánál fogva az egyedül ismert föld¬ 

nem, mely tűzálló áruk készítésére alkalmas, felhívta az igazgatóságot, 

hogy tegyen jelentést, vájjon az az agyag csakugyan jobb minőségű-e, mint 

a hazai agyagok ? — Az intézet, a kérdés tanulmányozásával megbízott 

Matyasovszky J. osztálygeolog véleménye alapján, akként nyilatkozott, 

hogy hazánkban liasonlókep vannak tüzállóság tekintetében kitünően hasz¬ 

nálható agyagok, minők pl. a dubrinicsi és váraljai (Ung m.), a viski 

(Máramaros m.), a telkibányai (Torna-Abauj), az eperjesi, a prencsfalui 

(Hont), a körmöczi, a párvai (Besztercze-Naszód) s egyéb helyeken talál¬ 

ható agyagok. A pöchlarnihoz leginkább hasonlók a szécsénkei (Nógrádi, 

zsaluzsányi (Gömör), murányi, osztrolukai (Zólyom) sth. agyagfajták. 

- Kiküldetések. Dr. Schafarzik Ferencz segédgeologus márczius 

havában a Kecskemét városa által szőllőiskolául felajánlott homokterület 

immunitása ügyében reszt vett mint szakértő a Miklós Gyula borászati 

kormánybiztos vezetése alatt megejtett helyszíni szemlén, melynek ered¬ 

ménye a Schafarzik által végzett talajvizsgálatok után az volt, hogy a fel¬ 

ajánlott homokterület legtöbb ponton 75°/o-nál több kvarczalkatreszt tar- 

mazván, a tillokszérára nézve teljesen immunusnak tekinthető. 

— A nyár elején (májusban) Matyasovszky Jakab osztálygeolog a keres- 

ked. minisztérium rendelete folytán kiküldetett afogarasi állami ménes-uro- 

dalom birtokán fölfedezett petroleum-forrás újabb megvizsgálására. Matya¬ 

sovszky ez alkalommal előbb a szomszéd romániai petroleum-előíordulás 

viszonyokat a hely színen tanulmányozá s csak ezután utazott rendeltetése 
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helyére, a hol arra a negatív eredményre jutott, hogy aszobanforgó előfor¬ 

dulás esetleges okokra vezethető vissza, s ennélfogva az komoly jelentőségű¬ 

nek nem tekinthető. (Ebben az értelemben veendő az az elöleges közlemény, 

mely a «Földtani Értesítő» 1882-ik évi kötetének 119—121. lapján fog¬ 

laltatik.) 

— A múlt nyáron dr. Schafarzik E. segedgeologus a közlekedési 

minisztérium rendelete folytán a Hatvan közelében fekvő lőrinczi, Lónyay 

A uKEET-féle trachyt-kőbánya termelőképessege megvizsgálására kiküldött 

bizottságban mint geolog-szakértö vett részt. A bányát magába záró ú. n. 

Mulatóhegy geológiai viszonyairól Schafarzik jelentést nyújtott be egy 

földtani térkép kíséretében, a melyből kiderül, hogy ebből az augit- 

trachyt-bányából minimális számítás szerint 2 Jő,000 köbméter tömör kőzet 

nyerhető. 

— Az intézet egyik í’őgeologja, telegdi Koth Lajos, a Majthényi László 

földbirtokos roszkosi (Bars m.) birtokán létesített agyag-, kőanyag- es cha- 

mottárú-gyáránál használt anyagok földtani viszonyainak megvizsgálására 

küldetett ki, arra s az eredményre jutott, hogy az ott feltárt nyers anyagnak 

egész tömege felhasználható a gyártásra s a lerakodások kiterjedése igen 

jelentékeny. 

— Ajándékok. Semsey Andor az idén ismét egy 800 ft értékű becses 

őslénytani gyűjteménynyel gazdagítá az intézet múzeumát. E gyűjtemény 

több ezer példányban mintegy 800 fajt képvisel, jobbára az osztrák Alpe- 

sek triász és kréta területéről származó kövületeket foglal magában s Klip- 

stein A. giesseni egyet, tanártól vásároltatott. A minisztérium külön leirat¬ 

ban nyilvánítá köszönetét a nagylelkű adományozónak. — Az említetten 

kívül Semsey Andor még egy kisebb, a beocsini czement-márgából való 

kövületekből álló gyűjteményt, Zsigmondy Vilmos orsz. képviselő egy Kos¬ 

tejről származó kövületekből álló gyűjteményt ajándékozott az intézetnek. 

- Ezeken kívül pedig Zittel Károly müncheni egyet, tanár, dr. Pethő 

Gyula közvetítése utján, kisebb őssaurusok gypsz - öntvényeiből álló gyűjte-. 

ményt küldött a földtani intézetnek. 

— f j kiadrángok. Az intézet legközelebb egy új közlemény-sorozatot 

indított meg, az általa időnként kiadatni szokott térképekhez való Magyará¬ 

zatokat. E magyarázó szöveg ezentúl minden egyes földtani térképpel 

együtt fog megjelenni és a térképeken feljegyzett adatok melle bővebb fel¬ 

világosításokkal szolgálván, mind a tudomány, mind a gyakorlat embereire 

nézve emelni fogja ama térképek értékét. Legelső a telegdi Roth Lajos fö- 

geolog által felvett«Kismarton vidéke (Ob)» czímü laphoz való 3Va nyomt. 

ívnyi magyarázó szöveg került ki a sajtó alól. 
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Benjámin Winkler. 

Das k. inig. Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel hatte 

im verfiossenen Sommer (1809) die Umgebung von Budapest und damit 

im Zusammenbange, anschliessend an die Arbeiten dér k. k. Geologischen 

Keiclisanstalt vöm Jahre 1865, am rechten Donauufer das, zwischen Gran, 

Totis, Csákvár und Tétény gelegene Gebiet zűr weitern geologischen Auf- 

nahme bestimmt; icli hatte unter dér Leitung des Ghefgeologen Herrn 

von Hantken das Gerecse- und Vórtes-Gebirge einer detaillirten Durchfor- 

schung unterworfen und auf Grund meiner Beobachtungen, mit Berück- 

sichtigung dér bereits bekannten Verháltnisse, die geologische Ivarte diesel- 

Gegend zusammengestellt. 

Orographische Verháltnisse. Das Gerecse-Gebirge erhebt sicli an dér 

Grenze des Graner und Komorner Komitats in dér Nálie von Lábatlan aus 

dér Ebene und reicht mit seinen nördlichen Ausláufern bis an die Donau, 

die höchste Spitze Iliidet dér «Na-gy Gerecs», dessen Hőbe bei den trigono- 

metrischen Aufnahmen mit 1992 Fuss bestimmt wurde ; dér ganze Gebirgs- 

zug streicht von Norden gégén Síiden und theilt sicli in drei, beinahe 

parallel mit einander laufende Gebirgsrücken; dér westliche zwischen dem 

Tataer Thal und Tardos sicli erhebende Bücken reicht bis Ober-Galla und 

bildet in einer Erstreckung von beiláutig 4 Meilen einen zusammenhán- 

:: Vorliegender Aufnalnnsbericht datirt noch vöm Jahre 1870. Durcli einen unge- 

ahnten Zufall wurde die Publication his jetzt vereitelt. Aus liistoriscliem Interessé und 

Prioritatsrüeksichten lassen wir das Manuscript vollkommen unverándert abdrucken. 

Herr v. Winkler war in den Jahren 1869—70 Mitglied dér kön. ung. Geologischen 

Anstalt und ist seit diesel- Zeit Professor dér Geologie an dér kön. Bergakademie in 

Sclieinnitz. Die Bedaction. 

i2L> Földtani Közlöny. XIII. köt. 188G. 
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genden Zug; auf dicsem erheben sich die Szt-Miklóser, Agostányer, Tardo¬ 

ser, Bajer und Szöllőser Spitzen mit einer mittleren Hőbe von 1500— 

1600 Fuss ; — an dem mittleren zwischen Tardos und Hereg laufenden 

Biteken erliebt sich dér Tardoser «Bányahegy» mit 1136 Fuss Hőbe; end- 

lich an dem östlieben Biteken zwischen Hereg und Bajna erheben sich dér 

Somberek, Somlyó, Boglyas u.s.w. — Dér östliche Theil des Gerecse-Gebir- 

ges stelit nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Ofen-Piliser 

Gebirge, hier deuten nur einzelne hervortretende Bergkuppen die geologi- 

sehe Zusammengehörigkeit an, im Síiden dagegen zwischen Ober-Galla 

und Szár stelit es mit dem Vértes-Gebirge in engstem Zusammenhange. 

AJ DIE GEKEC SE-GEBIKGSGIiüPPE. 

Geologiscfa' Virháitnisse. Die geologischen Verhaltnisse dieser Ge- 

genil sind durch die Untersucliungen dér Herren Dr. Szabó, Dr. Peteks 

und Hantken grösstentheils sclion bekannt, und sowohl in ungarischen als 

deutschen Aufsátzen mehrfach veröffentlicht, insbesondere : Szabó József 

«l’cst-Buda környékének földtani leírása» herausgegeben von dér ungari¬ 

schen Akademie dér Wissenschaften 1 858. 

Peteks Kakl im Jahrbuch dér k. k. Geologischen Keichsanstalt 1850 

«I mg ebi mg von Totis, Gran, I isegrád und Zsámbck.» 

Hantken Miksa «Geológiai, tanulmányok Buda és Tata között» in 

den Mittheilungen dér ung. Akademie dér Wissenschaften 1861 und 1865. 

Nacli den hier Angeíuhrten scheint es überflüssig zu sein mich in 

náhere Details einzulassen; von meinenBeobachtungen werde ich demnacli 

nur jene erwáhnen, welche zűr Ergánzung dér bisher bekannten Yerliált- 

nisse nothwendig erscheinen. 

inas- und Uhátische Formát ion. Die Hauptmasse des Gerecse-Ge- 

birges bilden Iíalksteine und Dolomité, welche hier die áltesten Gebilde 

i\ prásentiren, dér weisse oder graue zuweilen mit rotlien Kalkspatli-Adern 

durchsetzté dichte Ivalkstein bildet die höchsten Spitzen; in den obersten 

Schichten wird dieser Kalkstein zuweilen kömig, áhnlich dem Krinoiden- 

kalk, und enthált viele Versteinerungen, namentlich Terebrateln und Khyn- 

chonellen, so besonders zahlreich am östliclien Abliange des Tardoser 

Korpahegy: — dér dichte Kalkstein fithrt stellenweise auch organisclie 

Beste, namentlich die charakteristische Dachstein-Bivalve Megalodus trique- 

ter, im ganzen korúmén aber Yersteinerungen nur sehr sparsam vor: in 

Folge dieses Umstandes ist es zweifelhaft, ob mán die ganze máchtige 

Ivalkstein-Ablagerung, welche petrographisch keine Yerscliiedenheit zeigt, 

zűr rhátischen Formation rechnen soll, oder ob vielleicht ein Theil dersel- 

ben sclion dem Lias zuzuzáhlen wáre ? 

Die characteristische Dachstein-Bivalve ist sclion von mehreren Orten 

bekannt, so erwáhnt sie Peteks von Öregkő bei Bajoth und Hantken von 
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Póczkő bei Lábatlan, neuerdings babén wir am Kalvarienberge bei Totis 

Behr scliöne Durchschnitte diesel- Bivalve entdeekt, und somit einen nenen 

Fundort kennen gelernt. 

Dér Dolomit ist kömig, zuweilen didit oder staubförmig von weisser, 

grauer bis rother Farbe, derselbe nimmt neben dem Kalkstein an dér 

Zusammensetzung des Gerecse-Gebirges nur einen untergeordneten Antheil 

und bildet nur bei Tarján selbststándige Bergspitzen; organische Beste hat 

mán bis jetzt in dem Dolomit nirgends gefunden. 

Die Kalksteine und Dolomité stehen mit einander im innigsten Zu- 

sammenhange, dér Uebergang einer Gesteinsart in die andere ist so állma¬ 

iig, dass mán zuweilen beide petrographisch von einander kaum zu unter- , 

sebeiden vermag; die Schichtung ist bei keinem vollkommen deutlicb 

ausgebildet, stellenweise ist sie aber dennoch ziemlich sicher zu beobach- 

ten und ist bei beiden übereinstimmend; an mehreren Punkten babé icli 

ein nordöstliches Einfallen unter einem Winkel von 25—30 Grad beobach- 

ten kőimen. 

Dér innige Zusammenbang beider Gesteinsarten, sowie dér Umstand 

dass die Lagerung dér Schicbten vollkommen übereinstimmt, deutet wohl, 

trotz des Mangels an Yersteinerungen, mit ziemlicher Sicberbeit darauf 

Ilin, dass beide Gebilde einem Schichten-Complexe, und somit den rháti- 

sclien Bildungen angebören. 

Zu tecbnischen Zwecken wird dér dichte Kalkstein, ausser zum Kalk- 

brennen, nicht verwendet.; bei Tardos am Fusse des Korpahegy komrnt 

ein sebr schöner weisser, marmorartiger Kalkstein vor, welcben mán vor 

einigen Jahren beim Baue dér Graner Basilica zu versebiedenen Bild- 

hauerarbeiten verwenden zu kőimen glaubte; dér Kalkstein besitzt aber 

eine so geringe und undeutliche Schichtung, dass die Gewinnung von 

grösseren Plattén unendlich scbwer und kostspielig erschien, in Folge 

dessen dann die weitern Arbeiten eingestellt wurden. 

Lias - Formation. Die rhátisc-hen Bildungen werden an mehreren 

Stellen des Gerecse-Gebirges von rőtben dichten Kalksteinen und Marmo- 

ren überlagert, welche Lias-Yersteinerungen fübren; es ist wahrscheinlich, 

dass in diesen Scliicbten zwei Horizonté dér Lias-Bildungen vertreten 

sind; am Totiser Kalvarienberg unmittelbar über dem (Kalkstein) Dach- 

stein kommen in einem rőtben dichten Kalkstein Ammonit-Abdríicke vor, 

welclie zu dér Gruppé dér Arieten gebören und somit den untern Lias cha- 

racterisiren: wie icb schon früber bei den rhátisc-hen Bildungen erwáhnt 

babé, dürften die oberen Schicbten des dichten Kalksteines vielleicht auch 

schon bieher gebören; — dem untern Lias beziehungsweise dem Dach- 

steinkalke sind rőtbe Marmore aufgelagert, welche besonders am Klein- 

Gerecs, am Totiser Kalvarienberg und am Tardoser Bányahegy in den 

dortigen Marmor-Brüchen sebr sebön aufgeschlossen sind; in diesen 
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Schichten kommen zaklreiche Ammoniten vor, aber in einem so sohlechten 

Erhaltungszustande, dass ihre nahere Bestimmung in den meisten Fallen 

ünmöglich, und immer sehr schwierig ist. Herrn von Hantken ist es gelun- 

gen aus dem grossen Matériái einige zu bestimmen, und darunter die fűi¬ 

den oberen Lias eharacteristischen Exemplare von 

Ammoniten fimbriatas, Sow. und 

Ammonites radians Reinecke. 

zu erkennen; es ist hiemit klar und sieher, dass wenigstens ein Theil dér 

rőtben Marmore dem oberen Lias angehört. 

Eerner gelang es Hern Hantken nocli 

Ammonites fallax, Ben. und 

Ammonites Murchisonae, Sow. 

zu erkennen, ein Zeichen, dass sicli über dem Lias auck solehe Schichten 

voríinden, die dem unteren Dogger zuzurechnen waren. 

Dr. Peters hatte an diesem Fundorte gleichfalls viele Ammoniten 

gesammelt, und erwahnt unter diesen solehe Species, welche dér oberen 

Jura characterisiren, namentlich 

Ammonites anceps, Reinecke. 

Ammonites triplicatus, Sow. 

Ammonites Humphriesian us, Sow. 

Auf Grund dicsér Bestimmungen rechnet Peters die ganze Marmor- 

Ablagerung zu dem oberen Jura; ich habé von den erwáhnten Species 

keine bestimmbaren Exemplare gefunden, konnte somit die Jura-Bildun- 

gen nicht ausseheiden, aber auch die petrographischen Charactere liessen 

eine solehe Scheidung nicht durchführen; ich habé auf meiner Karte die 

ganze Marmor-Bildung zum oberen Lias gerechnet, und es muss spáteren 

Eorschungen iiberlassen bleiben, ob in den oberen Schichten vielleicht 

die Jura-Bildungen nachgewiesen werden können. * 

Zu technischen Zwecken ist dér rothe Marmor sehr gut verwendbar, 

und wird in grossen Mengen zu Grabsteinen und sonstigen Steinmetzar- 

beiten verwendet, besonders aber zu den grösseren Bauten in Pest, wohin 

jiihrlich mehrere tausend Cubikfuss geliefert werden; es gebührt dem 

Dureli die spáteren üntersucliungen M. Hantkens (vergl. Jelentés a ni. kir. 

földtani intézet 1879. évi működéséről) wurde festgestellt, dass die im Gerecse- 

Gebirge an mehreren Punkten vorkommenden rőtben Marmore, die in mehrereu 

Steinbrüchen iám Piszniezebegy am Gerecseliegy und am Bányabegy bei Tardos) auf- 

geschlossen sind und tecbniseb verwertbet werden, dem unteren (mit Amm. hunga- 

ricus) und dem mittleren Lias (mit Amm. Hantkeni) angeliören, wábrend dér 

nbere Lias (mit Amin. bifrons) sicb blos auf eine über den gut gesebiebteten rőtben 

Marnioreu liegen le etwas tuonige, knollige Kalksteinbank beschránkt. Darüber folgt 

dér untere Dogger (mit A mm. Murchisonae und Amin. Bayleanus) und scliliesslicli 

am Poczkő dér obere Jurákalk (mit Amm. acauthicus.) Die Kedactiou 



MK GEOJiOG. VERHALTNISSE DES GERECSE- USlí VÉRTI'.S-GEBIRGES. 311 

Herm Autón Geiienday das Yerdienst, dass die Arbeiten in den Marmor-Brii- 

chen gegenwártig nach einem rationell festgestellten Pláne betrieben 

werden; — die Schiehten Hegen stellenweise beinahe horizontal, wodurch 

die Gewinnung dér Plattén wesentlich erleichtert wird; ein weiterer Vorzug 

für die Steinmetzarbeiten ist ferner die verscliiedene Dicke dér Schiehten; 

durch diesen Umstand können Plattén in den gewünschten Dimensionen 

anf die leichteste Art gewonnen werden. 

Kreide-Formation. In dem bezeichneten Aufnahmsgebiet sind die 

Neocom-Gebilde dér Kreide-Formation durch Sandsteine und Kalkmergel 

vertreten, jedoch nur in untergeordnetem Maasse; am nord-östlichen 

Abhange des Gerecse-Gebirges bei Lábatlan sind diese Bildungen sehr 

schön aufgescblossen und entwickelt, Hantken sammelte liier zablreiche 

Ammoniten, Aptychen und Belemniten, dérén Verzeichniss im 4. Bande dér 

Arbeiten dér ung. Geologischen Gesellscliaft veröö’entlicht wurde; in dér 

weitern Erstrec-kung des Gerecse-Gebirges gégén Síiden sind diese Schicli- 

ten nur an zwei Punkten entblösst, und zwar kommt am Tardoser Bánya¬ 

hegy über dem rothen Marmor derselbe Kalkmergel vor, welcher bei 

Lábatlan zűr Erzeugung des hydraulischen Kalkes verwendet wird, mit 

dicsem im Zusammenhange kommt auch dér Sandstein am Fusse des 

Bagóhegy bei Tardos zum Yorschein. 

Tertuir-Forrnation. Die Niederungen und Thaleinschnitte des Gerecse- 

Gebirges werden grösstentlieils von Löss bedeekt, welcher sich auch an 

den Gehángen bis zu bedeutenden Höhen hinaufzieht, die tertiáren Bil¬ 

dungen kommen nnter dem Löss nur an einigen Stellen zum Yorschein; 

- Eocán-Schicliten habé ich bis Ober-Galla nicht beobachtet — Oligocán- 

Ablagerungeu kommen bei Héreg, Tolna und Tarján vor. vertreten durch 

Tegel und sandige Mergel, in welchen die characteristische Pholadomya 

Pusclm, Goldf. in gut. erhaltenen Zustande öfters zu finden ist; Congerien- 

Schichten sind in Totiser Thal in den tiefern Wasserrissen an mehreren 

Stellen zu beobachten, namentlich bei Kócs, Kömlöd und in dér Ziegelei 

au Totis. 

Recente Bildungen. Von diesen sind zu erwáhnen die máchtigen 

Kalktuíi-Ablagerungen bei Totis und damit im Zusammenhange die rei- 

chen kalkháltigen Thermen, welche jene Absátze hervorgebracht habén ; — 

in dér Náhe von Tóváros kommen mehrere Quellén zum Yorschein, 

darunter sind die im herrschaftlichen Parké entspringenden zwei Quellén 

bemei'kenswerth, dérén eine in i24 Stunden cirea 1300 Eimer liefert, mit 

einer Temperatur von 16— i 7 Grad. 

Das aus den Quellén und den Gebirgsbáchen kommende Wasser wird 

in mehreren Teichen aufgefangen, und in diesen mit sehr gutem Erfolge 

künstliche Fischzucht betrieben, das abfliessende Wasser wird überdies als 

Motor zu verschiedenen technischen Zwecken erfolgreich benützt. 
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B) DIE GEOLOGISCHEN VERHALTNISSE DES VÉRTES-GEBIlíGES. 

] >as Yértes-Gebirge bildet die Fortsetzung des Gerecse-Gebirges und 

erstreckt sich von Ober-Galla bis in dieGegend von Moor; im verliossenen 

Sommer konnte ich wegen Kürze dér Zeit die Verkáltnisse des ganzen 

Gebirgszuges nicht beobachten, und beschránkte midi auf dessen nörd- 

liclie, mit dem Gerecse-Gebirge zusammenhángende Ausláufer. — Die 

geologischen Verháltnisse des Vértes-Gebirges sind insoferne von den frü- 

hern abweichend, als hier die Nummulit-Bildungen in gvosser Máchtigkeit 

entwickelt erscheinen; in dér Gegend von Felső-Galla, Zsömle und Gesztes 

bilden selbe beinahe den ganzen Gebirgszug. 

Trias- and Rhatische-Formatwn. An den oben erwahnten Orten 

Hegen dieNummulit-Bildungen auf altern Kalksteinen und Dolomitén und 

umgeben dieselben mantelförmig; dér Dolomit ist didit oder kömig, von 

weisser, grauer oder röthlicher Farbe, verwittert sehr leicht, und ist von 

vielen Spalten und Rissen durchsetzt, wesshalb mán dessen Scbichtung 

nicht iiberall mit Sicherheit bestimmen kann; mán sielit aber an mehreren 

Stellen sehr deutlich ein nord-östliches Einfallen dér Schichten, wie dieses 

auch im Gerecse-Gebirge überall zu beobachten war; — es ist bis jetzf 

nicht gelungen in dem Dolomit bestimmbare Versteinerungen zu linden, 

nachdem aber das Gestein petrographisch vollkommen mit jenem des 

Gerecse-Gebirges übereinstimmt, und auch die sonstigen geologischen 

Yerhaltnisse des ganzen Gerecs-Pilisei- Gebhgszuges im innigsten Zusam- 

menhange stehen, unterliegt es keinem Zweifel, dass derselbe ebenfalls dér 

rhátischen Formation angehört. Die Kalksteine nehmen hier einen unter- 

geordneteren Platz ein, und die höchsten Spitzen werden von Dolomit 

gehildet, so dér Spitzberg bei Szár und dér ganze zwischen Szár und 

0-Bárok sich liinziehende Gebirgszug, dessen kahle Felswánde schon von 

weitem zu erkennen sind. 

Zu technischen Zwecken wird dér Dolomit wegen seiner Zerklüftung 

nicht verwendet, er zerfállt bei dem geringsten Schlag mit dem Hammer in 

kleine Stücke; zwischen Gállá und Bicske wird daruit die Strasse beschot- 

tert ; dér Kalkstein wird nur zum Kalkbrennen bemitzt. 

jEocaiit' Bildungcn. Die Nummulit-Bildungen sind grösstentheils als 

dicliter oder körniger weisser Kalkstein ausgebildet, in welchen Nummuli- 

ten selten vorkommen und ohne Loupe kaum zu unterscheiden sind : diesel- 

Kalkstein bietet ein ausgezeichnetes Matériái zum Kalkbrennen und wird 

bei Zsömle in grosser Menge dazu verwendet, — stellenweise kommen aber 

ganze Schichten vor, wo das Gestein als ein Aggregat von Nummuliten 

erscheint, welche dm-ch ein kalkiges oder thoniges Bindemittel zusammen- 

gehalten sind, beim Auswittern fallen die Nummuliten auseinander und an 

solchen Stellen sind sie dann im besten Erhaltungszustande und in sehr 
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grosser Menge zu iinden. — Von den Nummnliten. die ich hier gesammelt 

habé, kommen am háufigsten vor: 

NuMmulit.es 1'sch ich a tschejji, d' A rch. 

Nummulites complanata, Lám. 

Nummulites pert’oratu, d’Arch. 

Nummulites lucasanu, d'Oíu:. 

Nummulites striata, d’Oni;. 

Nummulites Verneulli! d’Ap.oH et Haime. 

Letztere dürfte vielleiclit eine neue Art sein, dérén náhere Bestini- 

mung spáter erfolgen wird. 

Ausser den Nummnliten habé ich Orbitoiden und in einigen Schicli- 

ten Bruchstücke von Gasteropoden, Bivalven und Körülien gefunden, aber 

in einem so schlechten Erhaltungszustande, dass dérén náhere Bestim- 

rnung bis jetzt nieht gelingen konnte. In dér Gegend von Ober-Galla und 

Zsömle, überliaupt in diesem Theile des Yértes-Gebirges sind die Eocán- 

Ablagerungen nirgends so deutlich aufgeschlossen, dass mán die Keiben- 

íolge dér Sclrichten in dér Weise feststellen konnte, wie dieses Herr von 

Hantken in dér Gegend von Dorogh und Tokod durchgeführt hat, wo in 

Eolge des Bergbau-Betriebes au eh solche Schichten aufgeschlossen sind, 

welche sonst an dér Obertiáche nirgends zu Tagé treten; — wenn wir aber 

die in Tokod und Dorogh aufgestellte Reihenfolge dér Schichten, bezie- 

hungsweise die für einzelne Schichten bezeichnenden Nummuliten und 

sonstigen organischen Beste mit den hier gefundenen vergleichen, so seben 

wir gleich, dass hier die oberen Glieder dér Eocán-Formation aufgeschlos¬ 

sen sind und zwar von untén nach oben : 

a) Nummulites lucasanu-Horizont 

h) Nummulites x/róz/o-Horizont 

e) Nummulites 1 'schichatsehefj/-Horizont. 

Die untéin Horizonté dér eocánen Bildungen, und zwar dér Nummu¬ 

lites subplanulata- (=0perculinen-), dér Cerithien-Horizont und die Süsswas- 

serschichten sind bis jetzt in dieser Gegend an keiner Stelle aufgeschlossen, 

in dieser Hinsicht könnten nur Bohrungen einen Aufschluss ertlieilen; es 

wáre dieses schon aus dem Grunde doppelt interessant, weil mán vielleiclit 

die bei Dorog und Tokod vorkommende Braunkohlen-Ablagerung auch 

hier nachweisen konnte. 

Ausser den eocánen Schichten treten auch an einigen Stellen uniói¬ 

dén jüngeren Bildungen die Oligocán-Schichten zu Tagé; unmittelbar an 

dér nach Bicske führenden Strasse südlicli von Németegyház ist ein Tegel 

aufgeschlossen voll mit Cerithium Margaritaceum, ein áhnlicher Tegel, 

jedoch ohne Spur von organischen Resten, kommt auch am Fusse des 

Berges «Boglyas» auf dér Puszta Tornyó vor, sowie auch am nord-westli- 

chen Abhange des Berges Nagy-Keselyű östlich von Ober-Galla. 
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In den oligocánen Bildungen treten Braunkolilen-Lager auf, über 

welches Yorkommen ich aber wenig Beobachtungen liabe sammeln kőimen ; 

östlich von Ober-Galla in einein klemen Thale genannt «Fazekas kert» 

(Haíner-Garten) komáit, unter dér Humus- und Löss-Ablagerung in einer 

Tiefe von 2—3 Klafter ein gelblieber Thon zum Yorschein, welcher von 

den dortigen Hafnern wegen seiner ausgezeichneten Güte in grosser Menge 

gegraben und verwendet wird; bei diesen Ausgrabungen hat mán öfters 

Spuren von Braunkohlen aufgedeckt, zu dérén náheren Aufscliliessung die 

Administration dér grádicb Eszterházy’schen Domanen vor einigen Jahren 

an mehreren Stellen Bohrungen anordnete; — bei dieser Gelegenheit 

wurde in einer geringen Tiefe von 4—6 Klaftern ein 2 Fuss máchtiges 

Flötz erreicht, dessen Liegendes ein blauer Thon bildet; da dér Abbau 

eines so unbedeutenden Flötzes in dieser noeh immer liolzreichen Gegend 

keinen günstigen Erfolg ervártén hess, wurden die weitern Aufsebluss- 

arbeiten eingestellt. 

In geologischer Hinsicht habén diese Bohrungen über die Natúr 

dér Oligocan-Schichten keinen Aufschluss geliefert und es ist sehr Schade, 

dass die Bohrungen nicht weiter, wenigstens bis zu den Nummulit-Schich- 

ten hinab fortgesetzt wurden. In dér Niihe von Zsömle im Komorner 

Comitat werden von dér Totiser Herrschaft Braunkohlenlager derselben 

Formation schon seit einer Beibe von Jahren bergmánnisch ausgebeutet, 

auch hier hegen die Flötze nur einige Klafter unter dér Lössdecke, und es 

sind im Ganzén 3 Flötze bekannt, von delien die zwei unteren mit ö—<> 

Fuss Máchtigkeit abgebaut werden. 

Die Oligocan-Bildungen hegen beinahe horizontal, sie leimen sich 

östlich an den Nummalitenkalk an, im Westen streichen sie unter dem 

Löss und den Sand-Ablagerungen fórt, ihre Erstreckung in dieser Bich- 

tung ist noeh unbekannt: wohl sind an mehreren Stellen Bohrungen 

ausgeführt worden, alléin olme allé Ausdauer, es wurde im Liegenden dér 

Flötze im blauen sandigen Thon einige Klafter weiter gebohrt und dann 

die Arbeit stelien gelassen, olme dass die Bohrungen weder über die Mách¬ 

tigkeit dér Oligocán-Formation, noeh über die liorizontale Ausdehnung 

dér Flötze selbst einen Aufschluss geliefert hátten und maii daher nicht 

einmal annaherungsweise die Ausdehnung des kohlenführenden Terrains 

angeben kann. 

Die jáhrliche Production betragt circa 100,000 Centner Braunkohle, 

welches Quantum hauptsáchlich in dér Totiser Zuckerfabrik verbraucht 

wird: die Kohlé ist von sehr guter Qualitát und es dürften nach den prac- 

tischen Erfabrungen 14—15 Ctr. Kohlé einer Wiener Klafter weichen Hol- 

zes entsprechen. 

Neogc.n- Iliidiitűjén (Cerithien-Sehichten). Diese nehmen an dér Zu- 

sammensetzung des Gebirges keinen Antheil und kommen nur an den 
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südlichen Abhangen bei 0-Bárok und auf Puszta Csabdi vor; sie bilden 

die Fortsetzung jener máchtigen Ablagerungen, welche bei Mány, Zsámbék, 

Pátli und Tinnye so schön entwickelt sind, und von Hemi Hantken in 

seinem oben erwáhnten Aufsatze detaillirt bearbeitet wurden. 

Diluxial- und Allűrial-Bildungen. Das Diluvium ist hauptsáchlich 

durcli Löss vertreten, welcher nieht nur die Tháler und die Hügel, sondern 

auch die hóhérén Berge bedeckt. Auf dér Puszta Körtvélyes nimmt er in einer 

Hőbe von beiláufig 1600 Wiener Fuss eine sehr bedeutende Fláehe ein ; 

unter dem Löss treten an einigen Stellen maehtige Schotter-Ablagerungen 

auf, so namentlicli bei dem Orte Dad, welche mán vöm Löss nieht abtren- 

nen kann. 

Von den Alluvialbildungen ist dér Flugsand zu erwáhnen: derselbe 

tritt bei Tóváros auf, nimmt beinahe das ganze Totiser Thal ein, und zieht 

sich dann von Bánhida einerseits gégén Ober-Galla und Szár, andererseits 

gégén Zsömle und Csákvár fórt; Ptianzungen und eine rationelle Bearbei- 

tung des Bodens habén dessen schádlichen Einfluss und weitere Ausbrei- 

tung theilweise beimben. 

ÜBEK DEN ANTI MÓNIT AUS 4 APAN, 
VON 

Dr. Jós. Alex. Krenner. 

|Hiezu Tiif. II.) 

In dér letzten Zeit sind prachtvolle aus Japan stammende Antimonit- 

stufen in die europáischen Mineralsammlungen gelangt, dérén ausgezeich- 

nete Iviystalle zum Stúdium (terseiben einladen. Ein grosses Schaustück 

dieses Minerals mit Krystallen von betráchtlicher Lángé erstand Herr 

Andor v. Semsey von Herrn Meine in Hannover, um es dem ungarischen 

Nationalmuseum zu widmen. 

Dasselbe besteht dér Hauptsache nach aus einem Gewirre von 

gégén 8—H* m/m dicken und 2^ lángén Saulén, dérén Prismenmantel 

stark gerieft ist, und dérén Enden oft eine reiche Combination entfalten. 

Sie besitzen ihre ursprüngliche Farbe, und ihr intensiver Glanz wird nur 

bio und da durcli ein weisses dieselben überkleidendes Háutchen gedámpft, 

welch letzteres sich aber unscliwer entfernen lásst. 

Die grossen Krystalle sind meist gerade, die kleineren hingegen oft 

gégén das untere angewachsene Ende zu, áhnlicli denen von Wolfsberg, 

wuvmartig gekrümmt. Die Krystalle zeigen in ihrer Endausbildung den 
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Felsőbányáéi- Typus und sind namentlich die mittelgrossen Krystalle reicb 

combinirt, wáhrend die ganz kleinen am einfachsten gebaut sind. 

Bei dér üntersueliung dér Antimonite ist bekanntlieh dér schwieri- 

gere Theil die Ablösung dér Krystalle von ihrer Unterlage, dér leiseste 

Druck verursaeht eine Krümmung des Sáulehens, welches eine Krümmung 

oder gar Yerschiebung dér terminálén Fláchen zűr Folge habén kann, 

Es ist begreiflich, dass das Aufkleben derselben beim Messen grosse Yor- 

sicht erfordert, und jede unsanfte Beriihrung kann falsche Resultate nach 

sieh ziehen. 

Die japanesischen Antimonite zeigen, wenn unverletzt, ott eine ziem- 

liehe Constanz ihrer Kantenwinkel, was aber auffallend erscheint ist dér 

Umstand, dass die Krystalle mit gekrümmten Prismen meist die grösste 

Bestándigkeit in dér Neigung dér terminálén Fláchen auíweisen, woraus 

ersichtlich, dass diese Abnormitát, — die bogeníőrmige Wachsthumsrich- 

tung dér Sáulen, — auf die Lage dér <las Ende begrenzenden Fláchen von 

keinem störenden Einfluss ist. 

Axmcerhaltniss. Ich liabe im Jahre 1879 in dér December-Sitzung 

dér ung. Akademie dér Wissenschaften hingewiesen, dass inéin früher 

1‘ür den Antimonit benütztes Axenverháltniss durch ein verbessertes zu 

ersetzen ist, welches ich aus erneuerten Messungen ausgezeichneter Felső¬ 

bányáéi’ Krystalle abgeleitet habé. 

Ich fand damals für die Grundpyramide: 

111 . Hl = 70° 50' 
III . TI I =71° r!4 

aus welchen Werthen sich das Axenverháltniss ergiebt: 

a : h : r - 099304 : I : J’0188 

Es zeigt sich nun, dass die meisten Formen dér japanesischen Kry¬ 

stalle in iliren Kantenwinkeln gut, öfters bis auf die Minute genau mit 

den aus ditsem modificirten Axenverháltniss berechneten Werthen überein- 

stimmen. 

Kri/stallformai. Er wurden an diesen Krystallen í’olgende Formen 

beobachtet: 

b = 010 
h 

in 

r 

310 

110 

340 

2 = 101 

L = 103 

/' 
*0 *J23 

ISitzungsb. il. Wien. Akad. LI. p. 43(i. 
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d = 230 
N = 023 

*F = ">.5.19 

0 = 120 *G = 3.3.13 

J = 250 *H = !.3.1 7 

(1. = 130 T = 343 

1 = 140 rt ' 353 

*T - 243 

*S = 253 

*U = 263 

d> = 146 

"73 = 5.10.3 

*7v = 521 

wobei 6 = 010 die Spaltfláche ist. ])ie Anzahl dér Form-en stellt sicli 

daher bei den japanesisehen Krystallen auf 28, wovon die 10 mit einem 

Steril bezeichneten nocli nicht beobaclitet waren. Da írülier am Antimo- 

nit 44 bekannt waren, Seligmann* zu diesen noch eine hinzufügte, 

FI. a = 100 aber zu streichen ist, so resultiren für den Antimonit íiber- 

liaupt 54 Gestalten. 

Combinationcn. Wie schon erwáhnt, zeigen die Endausbildungen 

dér Krystalle den Felsőbányáéi- Typus. Gewöhnlich dominirt die Pyramide 

p oder r, zu welchen sich auch wie wohl untergeordnet ^ tautozonal mit 

den Vorhergehenden gesellen kann. 

An dér Spitze dér Krystalle glitzert eine Scliaar kleiner Fláchen, 

dérén Combinationskanten mit p oder r einen meist vierstrahligen Stern 

l>ilden, und sicli am besten in vier Zonen grupp íren lassen. 

In die mp Zone falit H und .s. 

Nimmt mán 0 als Ausgangspunkt von Zonen gégén 100 und b so 

fallen in die eine die Pyramiden e, <p, und das Doma N, in die andere hin- 

gegen die Fláchen dér Pyramide n. 

Als vierte Zone möchte ich jene dér Fláchen e und ,s nemien, in 

welche das Doma L falit. 

An einigen Krystallen bemerkt mán dünne Facetten, welche die 

Polkanten von - und /; zuschárfen, es sind dies die Fláchen T und S, 

welche dér friilier erwáhnten fi b Zone angehőren, die auch die seltene 

FI. U aufnimmt. 

Háufiger sieht mán die steilen Fláchen zweier Pyramiden, welche tief 

in die Fláchen des Prismengürtels einschneiden, wenn sie eine gewisse 

* Neues Jahrb. f. Miner. 1880, X. p. 135. 
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Grösse erlangen; es sind dies die FI. B, welche in die Nahe dér an Wolfs- 

berger Krystallen dominirenden Pyramide zu Hegen kömmt, und die 

Fláche K, welche oft parallel dér Kanté K/h gestreift ist. 

Das Doma z, die brachydiagonalen Polkanten abstumpfend, ist nicht 

selten, und meist sehr schmal. 

Wenn ich schliesslich bemerke, dass an dér áussersten Spitze des 

Krystalles die stmnpfen Pyramiden F, G, ll mit nicht sehr constanter Nei- 

gung auftreten, habé ich alles erwáhnt, was síeli an dem terminálén Theil 

dér Krystalle heobaehten lásst. 

In dér Prismenzone sehen wir ausser dem neuen Prisma zx die 

ehenso béka untén als háufigen Fláchen von h, i, q, o, cl, r, m und //, die¬ 

selben sind auch hier wie bei allén Antimoniten von Yicinalen- und 

Sclieinfláchen umschwármt. 

Fig. 1 zeigt uns die einfache Combination von h, ni, p und r: Fig. 2 

eine complichte Combination, bestehend aus den FI. b, in, o, q, h, p r, rr -s, 

fi, c, p, N, a, L, T, S, B, l\, z; Fig. 3 gibt uns die horinzontale Projection 

sammtlicher Fláchen mit Ausnalnne jener dér F, G und H, dérén Lage 

übrigens aus dér sphaerischen Projection Fig. 4, welche sámmtliclie hieher 

gehörige Formen entliált, ersichtlich ist. 

Ka ntén in nkel. In Nachfolgendem sind einige dér wiclitigsten Kanten- 

winkel zusammengestellt, und mit den aus dem früher erwáhnten Axen- 

verháltnisse berechneten AVmkelwerthen verglichen. Wie ersichtlich stim¬ 

meli die heobacliteten und berechneten Werthe bei mán eben Gestalten genau 

überein, wálmend bei anderen wie F, G. H, l\ und anderen das nicht dér 

Fali ist. Die beste Uebereinstimmung erzielt mán bei Krystalle von 

I •:>—5 dieke. 
obs. calc. 

1>V 111. . 1 TI 70° 50' 70° 50' 

pp Ili . , I 11 = 71° 24' 71° 24' 

pp 111. , I Ti = 110° 40' 110° 40' 

pm 111. . 1 10 = 34° 46 34° 40 

Hp i>23 , . 1 11 = 11° 24' 11° 23' 

fid oo 3 . 223 - 59° 
JX f 
Ö 59° 0' 

sp 

SS 

113. . 1 11 _ og° 36 29° 36 

113. . 1 T3 - - 35° 35 35° 37 

Fin 5.5.19 . 1 10 = 68° 50 69° 10 

Gm 3.3.13 . 1 10 71° 42 71° *>o oo 

Hm 3.3.1 7 . 1 10 = 75° 34 75° 41 

an “213. 2 13 = 65° 52 65° 52 

na 213 , 2 T3 - 31° 21 31° 19 

r b 343 . . 010 - = 46° 40 46° 31 
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obs. calc. 

:r . i b 1 . 343 = 62° 40 62° 37 

■0b 353.010 — 4^
 

Ö
 o 

12 40° 10 

vv 353 . 353 = 55° b 55° 0 

Tb Ü43.010 = 41° 50' 41 ° 44 

TT d43 . 243 = 44° 9 44° 9 

Sb 253 . 010 — 35° 35' 35° 31 

SS 253 . 253 = OŰQ OO 22 38° 17 

Ub 263.010 = 30° 44 30° 44 

ÜT 263 . 243 = 11° 4' 11° 0' 

er 123 . 123 31° 34 31 ° 35 

ee 123 . 123 65° 24 65° 28 

vV 146 . 146 - 16° 5 16° 6 

p b 146.010 = 56° 12 

BB 5. .10.3 5.10.3 = 51° 36 51 D 3 b 

Bb 5. 10.3 010 = 30° 20' 30° 15 

KK 521 . 521 = 131° 58 132° 16 

Kb 521 . 010 = 68° 36' 68° 42 

bb 310.010 = 71° 44' 71° 41' 

mb 110 . 010 = 45° 13' 45° 12' 

rb 340.010 = 37° 2 37° 4 

db 230.010 = 33° 51 33° 52 

ob 120.010 = 26° 42 26° 44 

J b 250.010 = 2i° 51 21° 57 

db 130 . 010 18° 30 18° 33 

ib 140.010 = 14° 10 14° 7 

zz 101 . T01 = 91° 28 91° 28 

LL 103 . 103 = 37° 44 37° 44 

Nb 023 . 010 = 55° 47 55° 49 

Was endlich das Vorkommen dieses Antimonites betrífft, so weiss inán 

bislier darüber nichts Nalieres, als dass er aus West-Japan stammt; da auf 

dem grossen Schaustíick * ebenso wie auf jenem Exemplar welches Herr 

Dr. Szabó aus Amerika mitbrachte, sicli keine Spur eines Muttergesteins 

:: In jlingster Zeit süld au das National-Museum nachtráglich selír grosse 

Aiitim.onit-Exeinplai’e diesel' Fundstátte eingesendet worden, darunter ein Prachtstück 

von Herrn B. Sttirtz in Bonn stammend, mit Krystallen bis iiber 3 djm Lángé und 

3 % Dieke. L)ie Enden dér grossen Krystalle sind selír einfacli gebaut, p und - 

abwechselnd dominirend, ferner B und die gestreifte K lieide letztere sehr unterge- 

ordnet, schliessen die stark geriefte Saulé. Audi an diesen Stufen ist, niclits vöm 

Muttergesteine zu seben. 
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befindet, lasst síeli über die Natúr dér Lagerstatte, derű sie entnommen, 

nicht einmal eine Vermuthung aufstellen. 

Gleich den Antimoniten anderer Fundorte kann ruan auch au diesen 

als spátere Bildung Quarz wahrnehmen, welcher in vereinzelten kleinen 

ott an beiden Enden ausgebildeten Krystallchen sich meist an den untern 

Tlieil dér Stengel ansetzt. Dagegen ist von einer Antimonocker-Bildung 

nichts zu sehen. 

ÜBER DEN MENEGHINIT VON RÓTTINO. 
VON 

I)r. Jós. Alex. Krenner. 

A orgelegt in dér Fachsitzung dér ungarisclien geolog. Gesellschaft ara 20. Mai 1883.) 

Dieses Mineral Bechi’s wurde wie bekannt durch Herrn vöm Rath * 

gestützt auf seine eigenen Untersuchungen wie auf jene Hessenberg’s als 

monoklin bestimmt, nachdem früher Herr Sella** dasselbe als rhombiscli 

gedeutet liat. 

Vöm Kath's Ansicht ist allgemein zűr herrschenden geworden, und 

mán nimmt mit ihm — trotz dér bedenklich hőben Indices, zu welchen er 

gelangte —- an. dass die Meneghinitkrystalle mit rhombischem Typus, nach 

dér Querflache verwachsene, monokline sind. 

Gute Krystalle dieses Minerals setzen midi in die Lage, mir selbst 

über die Symmetrieverhaltnisse derselben ein Urtheil bilden zu kőimen. 

Die Krystalle sind Saulén bis zűr Lángé von J m/m — 4 cjm, bei 

einer Dicke von O'o—3 mjm, mit meist scdilechten stark gestreiften Prismen- 

tiáchen, und einer schlecht so wie einer gut gebildeten Seitenflache. Von 

letzterer erheben sich Dömén und zwar dér Zalil nach ein oder zwei, 

welclie die Saulén abschliessen, wahrend die Combinationskanten dér 

Dömén mit den Prismen durch kleine Pyramidenfláchen abgestumpft sind. 

leli nahm die gute Seitenflache -— die Zwillingsriáche von Rath’s — 

zűr Langsfláclie h = 010, und erhielt für die Neigung des steileren Domas 

Juj 
für das andere aber 

ba¬ 

ba- 

01 10 . 011 - 55° 34' 

01 10 . , 012 - 71° 5 
o: 10 . 012 = 108° 56 

für reclitwinkelige Achsen bereclmet sich dér eine Winkel zu /1 ° 5', dér 

* lJogg. Ann. 208 Bd. p. 372. 

Kknnöott, Uebers. d. Iles. Miner. Forscli. im Jalire 1861 p. 116 
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andere aber zu 108° 55', woraus ersichtlich, dass die Axen b und c niclit 

schief, sondern rechtwinklig sind. Da die Kechtwinklichkeit dér Axe a 

zu c ohnedies, niclit in Frage kommt, so ergiebt síeli für den Meneghinit, 

zu Gunsten dér Ansicht Sella’s, das rhombisclie System. 
Von Zwillingsverwachsung konnte ich an meinem Matériáié nichts 

bemerken, mán sieht zwar hie und da Krystalle nach b verwachsen, das 

sind aber Wiederholungen paralleléi* Fláchenbildung. 

Tm Ganzén habé ich folgende Formen beobachtet: 

(t = 100 rn = = 110 V = 01 1 v - 111 

b =010 ii - = 130 x = 012 s = 212 

l = 120 ii 101 z = 414 

k = = 210 i; ■ = 203 '1 = 122 

<1 = = 230 /• = 102 d = 234 

0 112 

' = 214 

Die Spaltungsrichtungen fand Herr Sella nach b = = 010 und 

erstere deutlich. Ich konnte die letztere, alsó die nach C CO] 

und muss sie als eine gute bezeichnen. 

Die Domenfláchen zeigen öfters eine feine zűr a Axe parallelé Strei- 

fung. Fláche y ist meist tadellos, hingegen ist die stumpfere x manchmal 

im Sinne dér Domenzone unter sehr stumpfem Winkel zwei- bis dreifach 

gebrochen, wodurch dér x Flache ganz naheliegende vicinale Domenfláchen 

entstehen, welche betrachtlicher entwickelt, die eigentliche x Flache auch 

verdrángen können. 

Die Neigung diesel* vicinalen Fláchen betrágt zűr Flache x oft über 

cinen Grad* in dem einen oder anderen Sinne, áhnlich wie mán dies bei 

den stumpferen Klinodomen des Freieslebenites wahrnehmen kann, wo ja 

auch dériéi vicinale Fláchen die normalen zuweilen verdrangen. 

Die Pyramiden rangiren sicli hauptsachlich nach zwei Zonen, nach 

dér Zone b v = { 010 . 101 j und derjenigen von b u = ( 010 . 101}; in 

die erste fallen die Fláchen q, cl, o, e, in die letztere hingegen die Fláchen 
■p, a und z. 

Das Axenverháltniss dieses Minerals wurde berechnet aus : 

by 010.011 = 55° 34 

qy 122.011 = 16° 35 

a : b : c = 0*9495 : I : 0-6855 

: leli fand au einigeu Krystallen für die Neigung solcliei- vicinalen Fláchen 

gégén FI. b folgende JYerthe : 68° 4', 69° 32', 69° 38', 69° 54', 70° 56', 71° 8', 72° 2'. 
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lm Nacliíolgeiiden sind einige dér wichtigsten Winkel augefülirt, 

wobei zu bemerken, dass die bei FI. x sicli einstellenden vicinalen Fláclien 

ebensowenig wie die vicinalen Fláchen des Prismengürtels berücksichtigt 

wurden. Die Neigungen dér Prismenfláchen sind grossen Schwankungen 

unterworfen. 

obs. cal. 

yb 01 J . . 010 55° 34' 55° 34' 

yy 011 . . 011 68° 53 68° 52 

xb 012 , . 010 71° 5 7J° 5 

'KJ 122 . 011 16° 35 16° 35 

n 
qb 

122 . . 122 33° 12 33° 10 

122 . . 010 57° 5 57° 1 1 

<ia 122 . 100 73° 25 

qx 122 . 012 22° 41 22° 34 

db 234 . ,010 64° 9 04° 11 

da 23 i . , 100 72° 12 

dx 234 . . 012 19° 30 19 = 34 

ux 112 , , 012 18° 53 18° 51 

ob 112 . 010 71° 14 7 -1° 8 

oa 1 12 . 100 71° 9 

eb 214 . , 010 80° 55 80° 51 

ea 214 . . 100 70° 25 

va 102 . , 100 70° 8 70° 9 

vb 102 . 010 90° 4 90° 

wv 203 . 102 61crc. 5° 51 

au 101 . Tol 71° 39 

uv 101 . 102 16jcrc. 15° 59 

tb 034 . , 010 62° 47 

py 111 . 01 1 30° 41' 30° 46 

pb Ili, ,010 61° 1 60° 56 

pa 
sx 

111 . . 100 59° 14 

212. . 012 34° 1 1 34° 20 

sb 212 , . 010 74° 37 74° 28 

S( 1 212 . 100 55° 40 

zb 4 J 4 . 010 82° 17 82° 6 

za 414 . 100 54° 34 

Pb 210 . 010 64° 25 04° 36 

mb 1 10 , . 010 46° 17 46° 29 

mm 110 . , 110 87° -> 

gb 230 , , 010 35° 22 35° 4 

Ib 120 . 010 271crc. 27° 46 

nb 130 , , 010 19° 30' 19° 21 
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Was die Combinationen anbelangt, so ist zu bemerken, dass die 

Krystalle selten symmetrisch entwickelt sind, sondern vielmehr durch Aus- 

bleiben gewisser terminálén Fláchen einen monoklinen, ja triklinen 

Habitus annehmen. So ist die Saulé zuweilen nur durcli eine einzige 

domatische Flache abgesclilossen. 

Beistehende Figur gibt allé Formen, die ich beobachtet habé, in sche- 

matischer Darstellung. 

Herr Sella gibt zwei Winkelwerthe für dieses Mineral an, die Nei- 

gung eines Domas zűr Endflache, und jene eines Prismas zűr Querflache: 

Sella Autor 

xc 012.001 18° 59' 18° 55' 

mb 110.010 46° 33 46° 29 

Wie ersichtlich, ist dérén Uebereinstimmung mit unseren Werthen 

eine zufriedenstellende. 

Wenden wir uns zűr Auffassung v. Rath’s. 

Herr v. Rath benützte die Neigung a . 2p, a . p, und a . m zűr 

Berecbnung dér Elemente, wobei zu bemerken, dass 

a unser b 

'íp unser y 
p unt ere. einen Grad abweichende vicinale Flache von 

unseren x ist, endlich 

m unser n ist. 

Er berechnete : a : h : c = 0*361639 : I : 0-1 16825 

■f/ = 92° 19' 42" 

Als Zwillingsliáche nahm er seine Querflache, alsó unsere Langsflache 

b = 010 an. Zum Zwecke dér leichteren Indentificirung dér Formen ver- 

gleiche ich im Nachfolgenden, dérén Zeichen nácit dér hier befolgten Auf- 

fassung mit jenen, welche durch v. Rath empíohlen wurden. Um jede 

Yerwirrung zu vermeiden, habé ich \vo möglich die v. RATH’schen Buclista- 

ben beibehalten. 
Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 23 
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a 
Autor 

100 b 
V. Katii 

oo g tx, 

b 010 a OO g OO 

y 01 1 
\ ~P 
( 2.7' 

— -2 g oo* 

+ 4' £ oo 

X OI2 
\x 

\P 

+ 

_ ^ oo 

034 t - Ü5 =o 
ü 112 (J + fgf 

$ 212 $ 4- p 5- 
1 4 9 

e 214 c _ y 

d 234 d - V í’ 5Í 
m 110 \m oo g 3 

1 120 lm OO 5 2 
>i 130 m oo P 

íj 230 lm oo g 2 

Die Flache t v. Rath’s habé ieh niclit beobacbtet, sie wúrde 034 ent- 

sprechen, liingegen feblten an dem Matériáié des genannten Forschers die 

terminálén Flachen q, p, z, a, w, v. 

Zu obiger Zusammenstellung ist zu bemerken, dass unser x die Fia- 

eben x und p v. Rath’s in sicb begreift nach dér Auffassung, dass diese zu 

012 gebörige Yicinalfláchen sind, von welcber beide um ere. 1° abweichen 

wie aus dér liier folgenden Tabelle welche einen Yergleich dér wichtigsten 

Kantenwinkel gestattet, ersichtlicb ist. 

Autor Vöm Katii 

1 «.2í) 55° 30' 
by 010 .011 55° 34' 1 1 

| a.tlx 55° 31 

bx 010 . 021 71° 5 
1 aP 
1 ax 

70° 

72° 

0 

^3 

bt 010 . 034 62° 47 at 62° 16j 

xu 012 . 112 18° 51 xo 10° 10 

bo 010 . 112 72° 8 uo 73° n 
X s 012 . 212 34° 18 xs 34° 48 

bs 010 . 212 74° 28 (IS 75° 23 

td 034 . 234 11° 47 td 17° 541 

bd 010 . 234 64° 11 ad 63° 43 

ne 100 . 124 70° 26 be 70° 16 

be 010 . 124 80° 51 ae 80° 17 

bm 010 . 1 10 40° 20 a lm 47° iá; 

Bei v. Bath 1. c. als Druckfehler — 5 



UfíBEi; DEN MENEGHINIT VON BOTTINO. 

Autor Vöm Katii 

by 010.230 35° l 

bl 010.120 27° 46 

bn 010.130 19° 21 

Wenden wir mis nun zu dér von Hérrn Groth wiederholt betonten 

Isomorphie dieses Minerals, mit dem analóg zusammengesetzten Jordanit.* 

Ausgehend von v. Rath’s Daten glaubt Groth den Meneghinit aufein 

rhombisch.es dem .Jordanit entsprechendes Axenverhaltniss zurückführen 

zu können, indem er b und y als zusarumengehörende Fliichen eines rhom- 

bischen Prismas betrachtet, dessen Lángsfláche t bilden würde. Die Neigung 

b zu y betrágt nach vöm Rath 55° 31', das Prisma des -Jordanits nach 

demselben Porschéi- aber 56° 31', dazu kommt noch, dass beide Substan- 

zen nach derselben Fláche I 10 Zwillinge bilden. 

Abgesehen von andern Gründen, welche gégén diese Auffassung 

sprechen, ist zu bemerken, dass die Yoraussetzung, dass b und y gleichwár- 

tige Fláchen sind, sehon durcli die verschiedene phjsikalische Beschaífen- 

heit letzterer widerlegt wird, indem FI. b parallel dér Axe c gestreift ist, 

wahrend die manchmal sichtbare Streifung auf y, parallel dér Axe a láuft. 

Die Stellung, bei welcher dér Meneghinit noch die meiste Ueberein- 

stimmung in dér Form mit dem Jordanit zeigt, ist folgende: 

Beziehen wir mis auf v. Rath’s Angaben ** iiber den Jordanit, und 

wenden wir dessen Krystalle derart gégén den Meneghinit (unserer Auf- 

stellung), dass 

FI. b Jordanit,'auf b Meneghinit, und 

FI. <: Jordanit auf a Meneghinit 

falit, so sind die Spaltungsflachen b gemeinsam, das Prisma in des Jorda¬ 

nits entspricht dér v. RATH’schen Fláche t des Meneghinits, und Fláche 

5 t des Jordanits dér Prismenfláche m des Meneghinits. 

Die M inkéi sind folgende : 

^Meneghinit 

bt = 62° 47 

hm = 46° 29 

Jordanit 

hm =61° 44; 

b.\f — 44° 34 AA° - 

Die erstgenannte Beziehung ist allerdings, da t = 034 ist, ein com- 

plicirtes Verháltniss, alléin dasjenige, welches die Prismenzone des Anti- 

* Groth, Tabell. d. Mineral. p. -J9. 

** Pogg. Ann. J98 Ed. p. 387. 
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rnonits und Auripigments — dérén Isomorphie wohl kaum zu bezweifeln 

ist — aufweist, ist auch nieht viel einfacher.* 

Die letztgenannte Beziehung ergibt eine Differenz dér Kantenwinkel 

von 1° 55' wélche sicli für das ganze Pi’isma zu 3° 50' erliölit.** 

Um mich schliesslich iiber die Identitát meines Minerals mit jenem 

v. Rath’s zu versichern, ersuchte mii Herrn J. Loczka, dasselbe einer 

quantitativen chemisehen Analyse zu unterziehen. Das Matériáié wálilte 

ich selbst aus einer Prachtdruse mit federkieldieken Krystallen, welche 

Herr v. Semsey dem ungarisehen Nationalmuseum verehrte. Die Analyse 

führte Herr Loczka im ebem. Laboratórium Prof. Ludwig’s aus, und seinen 

Daten habé ich jene Beohi’s und Rath’s vergleichsweise beigefügt. 

obs. 
Loczka 

calc. Beclii v. Kath 

s 1 7-49 17-28 17-52 1 7*1 I 

Sb 16-8( i 18-83 19-28 18-52 

As 0-23 — — — 

Pb 6D05 63-89 59-21 61-9^ 

Cv 2-83 — 3-54- O-40 

Afi 0-11 — — — 

Ff 0-30 — 0-34 0-23 

98-23 100 99-89 98-24 

Sp.G. 6-43' 16 6-34— 

Aus deli vorstehenden Daten ergibt sich eine genügende Ueberein- 

stimmung meines Minerals mit jenen v. Rath’s in chemischer Hinsicht, 

nur ist zu bemerken, dass dér etwas niedere Gehalt an Antimon nach Herrn 

Loczka seinen Grund darin hat, dass etwas von dér Schwefelantimon 

enthaltenden Flüssigkeit wegspritzte. 

Groth, Tabell. cl. Mineral. 18Si2 p. 14. 

Die Dift'erenz elér Kantenwinkel des Domas 101 beim Antimonit und Auri- 

pigment betriigt 5° 5$', wie ich clies an einem anclern Orte gezeigt habé. 

( 
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IM /IPSÉK COMITAT. 
VON 

Alexander Kalecsinszk y. 

Wenn Píianzenbestandtheile wie Zweige, Wurzeln, Blátter oder 

iihnliche Stoffe unter Einwirkung vou iFeuchtigkeit uud Luft in Verwe- 

sung ubergehen, so linden verschiedene chemische Processe statt. Die 

Pflanzenbestandtheile verkohlen und liefern durch allmahlige Oxydation 

die verschiedensten Verbindungen. Maii iindet an solchen Orten Humus- 

kohle, welche im Falle einer weiteren Oxydation Anlass zűr Bildung von 

Ulminsáure, ferner Huminsaure, Geinsaure, Quellsáure und Quellsatz- 

siiure gibt. Dán eben findet sich gewöhnlicli noch Harz vor, welches theils 

aus dér Umwandlung des Chlorophylls entsteht, theils aber die Ueberreste 

des schon ursprünglicli in den Pflanzen vorhanden gewesenen Harzes 

bildet. 

Die allmahlige Oxydation dér Ptianzenstotf’e nennen wir im gewolm- 

lichen Lehen einfach Vermoderung. Zwischen den vermoderten Pflanzen- 

stoffen befindet sich im Humus noch verwitterter Gesteinsgrus und dessen 

Umwandlungsproducte. Ausserdem setzen sowohl die oherdáchlich ablau- 

fenden, als auch die durchziehenden Quellén und Báche fortwáhrend fixe 

Bestandtheile in einem solchen Bódén ab. 

Wenn diesel- Process lángé genug an dauert, so entsteht jene eigen- 

thíimliche braune, bis braun-schwarze, meist noch mit Wurzelfasern durch- 

ivobene, schwammartige, mehr oder weniger consistente Moorerde. 

Eine solche Moorerde ist auch die Alsó-Tátrafüreder, dérén Analyse 

ich im Auftrage dér Késmárkéi- Bank durchfülirte. 

Dér Moorgrund von Alsó-Tátrafüred liegt 800 iiber dem Meeres- 

spiegel und besitzt eine Ausdehnung von beiláufig lOJoch, in welcliem 

aber einzelne Oasen mit festem Untergrund und nlit dér gewöhnlichen 

Vegetation vorkommen. Die Tiefe des Moorgrundes ist sehr verschieden, 

an einzelnen Stellen betrágt dieselbe blos I, an anderen dagegen 3—4 

Meter. Auch beziiglicli dér Consistenz ist dér Moorgrund verschieden, an 

manchen Stellen ist dér Bódén so loeker, dass dasélbst bereits Hornvieh 
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versünkén ist, meistens jedock ist die obere Decke fest genug, urn den 

Menschen zu ertragen. Die zűr Analyse nöthige Moorerde wurde an 

einer solchen Stelle gestochen. Zaklreicke Quellén durchkreuzen den 

Moorgrund. 

In dér Moorerde linden wir als unorganiscke Stoffe den Grus dér 

Gránité dér hohen Tátra. 

Die Flóra des Moorbodens ist nacli den Angaken Aurél Scherfels 

folgende : am meisten verbreitet linden sick einen dickten Rasen bildend 

Sphagnum-Arten vor, seltener ist Dicranum Schraderi, Web. anzutreffen; 

háufig dagegen Hypnum cuspidatum, Lin., Aspidium filix más, S\v., Aspi¬ 

dium. filix femina Sw., und Aspidium spinuloswn, Schk.. dessen prácktige 

grosse Fácker wir überall antreffen. 

Ausserdem überzieken viele Curex-Arten das Moor, darunter Carex 

Duvalliana, Sm., C. stellulata, Good., C. canescens, L., C. vulgáris, Fries., 

C. panicea, L., C. fiúra, ferner Eriopliorum xagmatmn. Ebenso ist kiér die 

insectenfressende Drosera rotundifólia, L., und Pinguicula vulgáris, L., 

seltener Viola palustris, L., und in einzelnen Falién, wenn wii- die Btellen, 

wo dieselbe vorzukommen pflegt, kennen, Schcuclizeria palustris, L., ferner 

die zierliche Tricntalis europaea, L., und die pracktvolle Pedicularis scep- 
trum Carolinum L. zu linden. 

Den Waldbestand bildet besonders Abies Púra, Mill., stellenweise 

Abics Larix, Pinus mívestris, L., vereinzelt ist anzutreffen Betula alba L., 

Alnus inranu, seltener Alnits glatinosa, ferner Salix pentrandra L., Sulix 

silesiaca, Willd., Salix .aunta, L., und andere. Stráucker Junipnus com- 

tnimis L., Lonieera nigra, L., u. a. 

Wie kieraus ersicktlick ist, treffen wir daselbst besonders drei Torfbild- 

ner und zw. die Spkagnum-, Hypnum-, und Eriopkorum-Arten an. 

Diese Moorerde wird in neuerster Zeit in einem modernen Bade- 

kause zűr Bereitung von sog. Moorbádern benützt, wozu Mineralwasser 

genommen wird. Es beíinden sick in dieser Gegend 5 grössere Quellén, 

von denen zwei zum Baden und drei zum Trinken dienen. 

Die mittlere Jakrestemperatur ist nacli den Angaken des Dr. Nik. 

Szontagh in Újtátrafiired + '>• \ C., die mittlere Temperatur dér Sommer- 

monate dagegen ist: 

im Juni 

a Juli 

« August 

« September 

+ 14*7° C. 

+ 15-9° C. 

+ 15-1 ° C. 

+ 109° C. 

Die Menge dér jákrlichen Niederscliláge betrágt 773 daker 

kaum Vs dér Regenmenge in den Alpen. Üzon 9°. 

Erwálinenswertk ist, dass sick im Moor beinake gauz unversekrte 
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und feste Ficbtenstámmen vorfinden, seltener kamen Erién- und Birken- 

stamme vor. 

Von dér Entstehung dieses Moorgrundes geht unter den dortigen 

Bewohnern die Sage, dass einmal eine von dér Tátra herabkommende 

ungewöhnlicb grosse Sturzfluth den Wald zerstört und bedeckt hátte; zu 

derselben Zeit soll auch dér Koblbacb seinen Lant verándert babén. 

Die Farbe dér trockenen Moorerde ist braun, dieselbe ist humös, ein 

Tbeil löst sich im Wasser mit gelber Farbe auí und reagirt sauer, indem es 

blaues Lakmuspapier rötliet. 

Mit diluirter Soda- und Natronhydroxyd-Lösung behandelt, fárbt 

sich die Fliissigkeit braun. Gelinde erwármt, verbreitet sicb ein Harz- 

geruch, bei stárkerem Erhitzen dagegen setzen sicb braune ölartige Trop- 

fen an den kálteren Theilen des Gefásses ab : verbrannt gibt sie einen 

unangenehmen Geruch und lásst eine ganz weisse feuerbestándige Sub¬ 

stanz zurück. 

Die qualitative Analyse dér Wasserlössung ergab an organischen Sáu- 

ren: Humussáure, Quellsáure, Quellsatzsáure und Humusstoffe; unorga- 

nische Substanzen: Eisen, Alumínium, Calcium, Magnesium, Nátrium, 

wenig Kálium, Schwefelsáure, in grösserer Menge Kieselsáure, Spuren von 

Chlor und Ammonium. 

In dem in Wasser unlöslichen Theile befanden sicb: Wachs, Harz, 

viel Humussáure und Humuskohle, ferner in diluirten Sáuren undLaugen 

unlösliche Pflanzenfasern, die oben erwáhnten feuerbestándigen Bestand- 

theile, besonders viel Eisen, Phosphorsáure und Alumínium, schliesslich 

eine unlösliche feuerbestándige Substanz (Sand). 

Die Analyse führte ich im cbemiscben Laboratórium dér kön. ung. 

Universitát in Budapest aus. 

Dér Yorgang bei dér quantitativen Bestimmung dér einzelnen 

Bestandtheile war folgender : 

Die fein gepulverte Substanz wurde 6 Standén láng auf 100 °C. erliitzt und 

erst bierauf zn den Analysen benützt. 
In 1000 G-ew.-Th. 

1. a ) Von dér auf diese Weise getrockneten Substanz 

wog icli in einem Platintiegel 8'0163 3/ ab und er- 

liitzte dieselbe anfangs vorsichtig, spáter starker 

und schliesslich in einem Oxygenstrom über einer 

Geblase-Lampe, um allé verbrennbaren Substanzen 

zu entfemen. Auf die Art habé ich 11.0210 <// feuerbe- 

stándige Substanz erhalten, vas 25'25 % entspricht 

oder ... ___ ___ ... ___ ___ ... ___ 252-5 

daher organische Substanz 74-75 % oder._. ... 747'5 

b) Auf ebeseibe Weise beliandelte ich 10-4864 3/ 

und fand darin 75-40 % organische ... ... 754-0 
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und 24*60 % feuerbestandige Bestandtheile ___ 

Berechnen wir aus diesen zwei Versuchen die 

Mittelwerthe, so erhalten wir Qrganische Substanzen 

feuerbestandige Substanzen __ ... . ___ .__* 

1. Die in Wasser löslichen Substanzen. 

1. a) Es wurden ] 0* 1 255 9j trockenen Pulvers so 

lángé mit dest-. Wasser beliandelt, bis sich niclits 

mebr löste. Als unlösliclier Rückstand verblieb 

9*850 9j, in Lösung sind daher übergegangen 

2*720 % oder 

b) Auf áhnliehe Weise beliandelte icli 12*4622 9j 

Pirivel*; davon löste sicli 0*3390 9j oder . _ 

c) Sehliesslich lösten sicli bei einem dritten Yer- 

suelie von 10*8646 9j 0*3033 3j oder ... ... ... 

Dér Mittelweitli des in Wasser löslichen Theiles 

ergibt sicli aus diesen drei Yersuclien mit 

2. Die wásserige Lösung von 12*4622 9] wurde 

auf ein geringeres Volumen eingedampft und liier- 

auf mit HCl versetzt, worauf sicli die in Wasser 

schwei* lösliche Humussaure abschied, die filtrirfc 

und getrocknet 0*0328 9j wog ___ ... ... Hummsiiure = 2*63 

3. Die wásserige Lösung von 10*1255 Pulver 

wurde mit einer diluirten Lösimg von Kaliumhy- 

droxyd versetzt und so lángé gekocht. bis sicli das 

wenige Eisen, welches vorlianden war, abschied ; 

liierauf filtrirte und neutralisiite icli mit Essigsáure, 

fügte essigsaures Kupfer hinzu, erwármte, worauf 

ein brauner Niederschlag ((jiiellensatzsaures Kupfer- 

oxyd) entstand. Nachdem dasselbe vollstándig ge- 

fállt war, filtrirte icli, wusch den Niederschlag 

sorgfáltig aus, zerrieb denselben alsdann unter Bei- 

fűgung von Wasser und leitete Schwefelwasserstoff- 

gas hinein, worauf sich das Kupfer als Schwefel- 

kupfer abschied, wáhrend die Quellsatzsáure in 

Lösung verblieb. 

Das dunkelbraune Filtrat dampfte icli im Was- 

serbade in einer Cflasschale ein und wog liierauf die 

auf diese Weise erhaltene Quellsatzsáure =0*0435 f 

Quellsatzsaure = 4*29 

4. Das bei 3 gewonnene Filtrat neutralisirte icli 

mit kohlensaurem Ammonium, und fügte zu dér 

auf ca. 50° C. erwármten Lösung essigsaures 

Kupfer im Uebersehuss hinzu. wodurch das quell- 

In HKKi Gew.-Th. 

246*0 

750*75 

249*25 

27*20 

27*22 

27*91 

27*44 
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In 1000 Gew.-Tli. 
wmre Kupferoxyd als grünlicher Niederschlag abge- 

schieden wurde. Diesen Niederschlag braclite ich 

anfs Filter, wuwcli sorgfiiltig, íibertrug denselben in 

ein Becberglas, setzte Wasser zu und leitete eine 

geraume Zeit láng Scbwefelwasserstoff ditrch den¬ 

selben. Nacli 24 Standén dampfte icb das Filtrat 

in einem luftverdünnten Raume über concentrirter 

Schwefelsaure ein, wobei icb eine dunkelgelbe kleb- 

rige Masse erhielt, die ausser dér freien Quellsiiure 

möglicber Weiwe nocli dérén Kaik-, Magnesia- und 

allenfalls nocli ibre Mangan-Salze entbalten konnte ; 

daber digerirte icb die Substanz mit absolutem 

Alkohol, in dem síeli die Quellsaure und blos eine 

Spur des Magnesiasalzes löst; bierauf wandelte icb 

die Quellsaure zu ihrem Bleisalze ma, leitete aber- 

mals Scbwefelwasserstoff Ionéin und dampfte 

scbliesslicb in luftverdünntem Raume ein. Die 

saure, beissende, licbtgelbe, durclisicbtige amorpbe 

Substanz wog 00761 uj _ ... ... ... ... ... Quellsiiure = 7‘51 

.5. Die übrigen in Wasser löslichen Humus-Sub- 

stanzen . . ... ... ... ... _ . Humus-Substunz = 9"80 

6. Die in Wasser lösliclien übrigen (feuerbestan- 

digen) Bestandtheile bestimmte icb nacli den ge- 

wölmliclien Methoden, daber tbeile icb liier blos 

die Endresultate mit: 

a) Kieselsiiure 

b) Kisen (als FeüOs bestimmt) ... ... ... .... ... 

c) Alii in inin in ; aus dér wásserigen Lösnng von 

23’32fi8 Substanz erliielt icb 0-0172 9/ Al*Oa _ _ 

d) Mangan (als Mn.dk bestimmt)... __ ... ... 

e) Caleium ; aus derselben wiisserigen Lösung erliielt 

icb 0 0024- 9] CaO ... ... 

f) Magnesiuin, 0-0027 9j MgalAO? entspricht... 

g) Nátrium mit ménig Kálium, 0'4053 9j NaCl ent- 

spricbt . ... ... ...... _ 

h) Srhwefelsüli re, 00659 f BaSO entspricbt ... 

SiOa = 1-0016 

Fe = 0-230 

AI2O3 = 0-730 

Mn = 0-0002 

Ca = 0-072 

Mg = 0-0257 

Na = 0-1593 

SOi = 1-1657 

II. In Alkohol lösliche Substanzen. 

aj Naclidem aus 10-1255 9j die in Wasser lösliclien 

Bestandtheile entfernt wurden, koclite icb denRück- 

stand in absolutem Alkohol, so lángé sicli nocli 

etwas löste, filtrn-te und dampfte zűr Halfte ein, 

worauf sicli nacli dem Ausküblen eine weisse Sub¬ 

stanz abscliied, welclie icb wog und als Waclis be- 

recbnete. Dasselbe wog = 0 0132 9j Wachs = 1 '30 
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In 1000 Gew.-Th. 

b) Das Filtrat dampfte ich liieranf beinalie ganz ein, 

und verdünnte dann mit Wasser, worauf sicli das 

Harz mit weisser Farbe abschied, welches ich wog 

= 01134, .. ... ... ... ... ... .. ... Harz = 11-19 

Das Harz und das Wachs waren auch in 

Aetlier leiclit löslich, in Wasser dagegen nnlöslich. 

Erhitzt und angezündet verbrannten beide. 

III. Dér in dér Sodalösung lösliche Theil. 

Es wurden 10.1355 9/ trockener Substanz 

zuerst mit Wasser, dann mit Alkohol ausgelaugt 

und hierauf mit einer verdünnten Sodalösung 

(NasCOs) langere Zeit digerirt, wobei ich eine dun- 

kelbraune Lösung erhielt, die ich filtrirte, etwas 

eindampfte und mit Salzsaure neutralisirte, damit 

die Humussaure sicli abscheide. Das Gewicht diesel* 

letzteren hetrug 2*7318 9j, welche ich verbrannte 

und dabei 0*1981 9/ feuerbestandige Substanz fand, 

in Folge dessen entsprechen dér Humussaure hlos 

2*5337 9f oder... ... ... ... ... ... Humussaure = 250*22 

IV. Die in Kaliumhydroxyd lösliche Substanz. 

Naclidem 10*8646 9j trockene Substanz zuerst 

mit Wasser, dann mit Alkohol und hierauf mit ver- 

dtinnter Sodalösung ausgelaugt wurden, digerirte 

ich den Rückstand langere Zeit mit einer ver¬ 

dünnten KOH-Lösung, so lángé, als sicli dieselbe 

nocli braun fárbte ; hierauf filtrirte ich die Lösung 

durch Glaswatte und dampfte dieselbe etwas ein 

und fallte die sogenannte Humuskohle mit Salz- 

sáure. Diesen braunen Niedersclilag brachte ich 

aufs Filter, wusch und wog denselhen = 2-2438 9]. 

Scliliesslich verbrannte ich denselhen und fand 

0*3396 9j feuerbestandige Substanz ; daliéi* betrágt 

die Humuskohle hlos = 1*9042 9] oder... HumnskohU = 175.29 

V. Die in Salzsaure löslichen Stoffe. 

Von 11 *3153 9’f trockener Substanz lösten sicli 

in verdünnter Salzsame 8*1336 9j oder... 

Ich dampfte ein. glülite, und fand 1*8910 9j 

feuerbestandige Substanz oder 

Wenn wir von diesel* Zalil die dér im Wasser 

löslichen Bestandtheile in Abzug bringen, so ver- 

bleibt als hlos in Salzsaure löslich... 

718*81 

167*11 

139*71 
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In 1000 Gew.-Th. 

Die in Salzsaure lösliehen organischen Sub- 

stanzen betragen daher ... . _ ... _ ... ... 551 '70 

Dei- Vorgang bei Bestimmung dér feuerlie- 

standigen Bestandtlieile war dér gewölmliclie, icb 

erwáhne iiier blos, dass icli die Phosphorsaure mit 

molybdánsaurem Ammonimn fallte und als 

MgaPaO? ivog. 

In 16‘21 22 9j Substanz farul icliCt-1 770 9j FeíOs 

oder ... ... ... 

In 16-2122 'Jj Substanz fanden sich 1 -04-63 9j 

Fet) = = 9-82 

AI2O3 oder _. AI2O3 = 64--S4- 

In 10-6622 9j ivarén 0-0271 9j CaO ... CaO = 2-11 

In 12-3268 9j ivarén 0 0217 9j MgaPsCb MgO = 0-61 

In 10-9051 9/ 

In derselben 

ivarén 0-4-292 9/ SÍO2 . 

Prolié befanden sich 0-1052 3/ 

SÍO2 = 39-36 

NaCl, mit etwas Kálium verunreinigt 

In 10-4-864- 9 befanden sich 0-1775 9j MgaPaO? 

NaO = 10-22 

dalier... ... ... ... ... ... ... ... ... P2O5 = 10-82 

In 12-1138 9) waren 0-0786 9j BaSO-i SÜ3 = 2-23 

Chlor... _ _ _ _ _ _ _ Cl = Spuren 

VI. Unlösliche Substanzen. 

Die in verdünnten Sauren und Laugen un- 

Ibslichen Pfianzenfasern betragen in 10-864 9/ 

trockener Substanz 3-2572 3j___ _ ... ... 299-82 

Unlösliclier Sand... ... ... . ... ... 82-14- 

Die Löslichkeitsverhaltnisse dér Moorerde. 
In 1000 Gew.-Th. 

Die in Wasser lösliclie organisclie Substanz ... ... 24-43 

Die in Wasser lösliclie unorganisclie Substanz ... 3'09 

In Alkohol löslich ... ... ... ... ... ... ... ... 12-50 

In NasCOs löslich ... ... ... ... ... ... ... 250 22 

In KOH löslich ... . ... ... ... ... ... ... 175-29 

In HC1 lösliclie unorganisclie Substanz ... .. . 139-71 

In verdünnten Sauren und Laugen unlösliche 

Pflanzenfasern ... _ _ ... ... ... ... ... _ 299-82 

Sand... ... _ _ ... ... ... ... ... 82-14- 

Verlust ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12'S0 

Suninie 100000 

In II asser löslich. 

Scliwefelsaures Eisenoxydul (FeSOt) 

Gyps (CaSO*).— ... ... ... ... 

0-63 

0-03 
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In 1000 Gew.-Th. 

Bittersalz (MgSO*) ... ... ... ... ... 013 

Thonerde (AI2O3)... ... ... ... ... ... ... ... 0.73 

Glaubersalz mit etwas Kálium (NaíSCh) .... ... ... 0-4-9 

Kieselsaure (SiO*).._ ... ... ._ ... ... ... ... 1 "00 

Mangan, Ammon und Chlor ... ... ... __ ... ... Spuren 

Qnellsaure ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7*51 

Quellsatzsáure ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4-"29 

Humussaure ... ... ... __ ... ... ... 2-63 

Humusstoffe ... . ... ... ... ... ... ... 9-80 

In IVasser nnlöslich. 

Wacks ... ... ... ... ... ..... 130 

Havz ... ... ... ... ... ... . ... 1M9 

Humussaure ... ... ... ... ... ... ... ... 250-22 

Humuskohle. ... ... ... . 175-29 

Pflanzenfasern (in verd. Ssiuren und Laugen 

nnlöslich)... ... ... ... ... _. ... ... ... ... 299-82 

Die in HC1 lösliclien unorganischen Substanzen : 

Eisenoxydul ... 9-82 
Thonerde ()4‘ 54 
Kalkerde ... ... ... 2-11 
Manganoxyd... 0-61 
Nati-iumoxyd (mit etw. Kálium) 10.22 
Kieselsaure . 39-36 
Phosphorsaure... .... 10-82 
Seb wefelsaure 2-23 
Chlor ... Spuren 

Zusammen 139-81 

Unlösliche Substanzen (Sand)... ... ... ... 82"11 

Verlust... ... ... ... 13*11 

Summe 1000-00 

Zűr Bereitung von Moorbadern werden in dér Regei solche M001- 

erden beniitzt, in welchen in Wasser lösliclie Salze und besonders Eisen 

in grösserer Menge vorhanden sind, ferner welche organische Sauren, 

Humussaure, Harz bereits im frischen Zustande in namhafteren Mengen 

(-nthalten und die hygroscopisch sind. 

Bei dér Analyse dieser Moorerde bemitzte ick stets destillirtes W as- 

ser, wahrend in Wirklichkeit ein Siiuerling zűr Badebereitung dient, in 

welchem bei weitem mebr organische Stoffe gelöst werden als im dest. 

Wasser. Es kann die Quantitát dér auslaugbaren Substanzen und in Folge 

•lessen die Heilkraft dér Moorerde auch noch dadurch erhöht werden, dass 

dieselbe in Haufen einen Winter iiber dem Froste und dem Einflusse dér 
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Athmosphárilien ausgesetzt wird, was die Oxydation dér organischen Sub- 

stanzen in betráchtlicher Weise befördert. 

Wenn wir diese Umstande vor Angen haltén und die Resultate dér 

Analyse betrachten (die uns natürlicherweise von dér Beschaffenheit des 

ganzen Moorgrundes ein nur annahernd richtiges Bild zu gébén vermag, 

da die Substanz dér Moorerde an verschiedenen Stellen verschieden ist und 

auch in den verschiedenen -Jahreszeiten nicht eine und dieselbe Beschaffen¬ 

heit besitzt) so können wir hoffen, dass die Moorbáder von Tátrafüred 

ihres grossen Gehaltes an Humussáure und ihrer nicht unbedeutenden Harz- 

und Eisenmenge halber in therapeutischer Hinsicht von grosser Wirksam- 

keit sein werden. 

BERICHTE 
ÜBER DIE SITZUNGEN DÉR UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESSELSCHAFT. 

VI. FACHSITZUNG AM 30. MAI 1883. 

Prasident: Dr. .Josef Szabó. 

1. Dr. Alexander Josef Krenner bericlitete über zwei Mineralien und legte 

zugleicli die Originalexemplare (terseiben vor. Die eine Mittheilung ist in dem 

vorliegenden Hefte entlialten, die andere dagegen wird in einem unserer naclisten 

Hefte erscheinen. 

«) Dér erste Bericlit bezog sicli auf den Mc.nughinit von Buttino (bei Serra- 

vezza). Dér Meneghinit ist jene eigenthümliche Sclnvefel - Antimon - B1 ei - Verbii i - 

dinig, 4-PbS + Sh&, Avelclie bei Serravezza in Toscana vorkömmt. G. vöm Bath 

bielt dieses Minemi für monoldiniscli, wiihrend dér Yortragende auf Grund seiner 

eingelienden Untersnchungen in Uebereinstimmung mit dér ülteren Ansiclit Sella's 

nacliwies, dass dasselbe rhombisch und ausserdem mit dér Arsenverbindung ahn- 

licher Constitution, dem Jtmiauit (4PbS + As2Ös) isomorph ist. 

h) Femer spracli (terseibe über eine Pseudomorphüse ron Buiirnouit (Radel- 

erz) nacli Nagyágit. Dér Gehalt an Gold des letzteren wurde durcli das Lösungs- 

mittel ganzlicli entfernt, so dass in dér Pseudomorphose nicht einmal eine Spnr 

davon aufzufmden war. 

5. Dr. Alexander Schmidt, Custosadjunct am ungarisclien National-Museum, 

spracli über den «Fuass’schen Fnldhébd-Gonio-meter». Dér Yortragende hatte durcli 

die Freundlichkeit des Herrn Pr. P. Groth Gelegenheit, diesen Apparat im mine- 

ralogisclien Cabinet dér Universitat Strassburg i. E. eingeliend zu untersuchen und 

sowolit die tlieoretisclien, als aucli die Constructions-Fehler desselben zu erfor- 

schen, wobei es sicli herausstellte, dass die mittets des Fühlhebel-Goniometers ge- 

wonnenen Winkelwerthe, was die Genauigkeit betrifft, einen relatív liervorragenden 

Plntz einnelnnen. Dér von dem renommirten Mechaniker R. Fuess in Berlin con- 

struirt-e Apparat verdient umsomelír unsere Anfmerksamkeit, da wir damit viele 
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Krystalle mit ebenen, aber mattén Hadién in den Bereich einer genaneren krystal- 

lographischen Untersncbung zielien können, was als eine wichtige Errungenschaft 

bezeichnet iveiden muss, da über viele, ja sogar in überwiegender Zalil vorkom- 

mende Krystalle mit niclit spiegelnden Flaclien in morpliologisclier Bezielnmg 

kamu ii-gend welche, geschweige denn verlássliche Daten vorliegen. Dér Vortra- 

gende stellt den FuESs'sclien Apparat anf Grund seiner Erfahrungen nidit blos anf 

eine Hőbe mit dem Hirschwaed seben Mikroscop-Goniometer, sondern gibt dem- 

selben in einzelnen Fiillen entscliieden vor letzterem den Vorzug. — Hieranf theilte 

derselbe die Resultate einiger mit dem Fuess'seben Apparat ausgeführten Mes- 

snngen am < hih oldás, sowie die ans denselben abgeleiteten Consequenzen mit. 

VII. FACHSITZUNG AM 7. NOVEMBER 1883. 

Prasident: Dr. Josef Szabó. 

Dér Prasident begrüsst die zalilreicb ersdiienenen Facbgenossen und gibt 

dér Hoíihnng Ausdruck, dass die in den Sommermonaten ni verschiedenen Tbeilen 

des Landes gesammelten geologiscben Ergebnisse wahrend dér min beginnenden 

Wintersaison vielfacli Stoff zu interessanten Yorlesungen liefern werden. 

Hieranf erfiillt dér Prasident eine tranrige Pfliclit, indem er den Anwesenden 

mit aufricbtiger Betrübniss den Tód zweier ausgezeiclmeter nnd hervorragender 

Mitglieder anzeigt, — den Tód des Ébrenprasidenten Friedrich Beiiz und des 

Ebrenmitgliedes Oswald He eb. — Die Fachsitzung bescliliesst ibrer tiefgefiililten 

Trauer über diesen berben Verlust aucb scliriftlicli im Protokoll dér heutigen 

Sitzung Ausdruck zu gébén. . 

Mit dér Abbaltung dér Gedenkrede über das Leben und Wirken ü. Heer s 

wurde einstiimnig Dr. M. Staub betraut. 

Hieranf nahm die Sitzung mit folgenden Yortragen iliren regelmassigen 

Verlauf: 
1. Universitatsprofessor Dr. -Tosef Szabó legte die neuen topograpbiscben 

Kaidén dér Umgebung von Schamnitz vor, welche MinisteriaKatli Anton Péch 

anfertigen liess, um eine detaillirte geologiscbe Aufnalime zu ermögliclien. Die 

Ivaide wurde unter dér Leitung des Oberberg-Ingenieurs Gratzmacher von den 

Bergingenieuren in Windschacht ausgefülnd. Als Grundlage diente bei dér Anfer- 

tigung die Oiiginal-Katastral-Aufnabme ; da aber dérén Maassstab zu gross war, so 

wurde eine zweifaclie Reduction vorgenommen und eine gi-össere Kaidé in secbs 

Blattéin im Maassstabe von 1" - d(JO° und eine andere kleinere, blos aus einem 

Jtlatt bestebende, im Maassstabe 1" = 000° angefeidigt. Auf beiden Kaidén wurde 

das Teirain auf Grund sorgfaltig nivellirter Scbiclitenringe (Isoliypsen) einge- 

zeielmet. Bis jetzt ist blos die kleinere dér beiden Kaidén tértig, welche ebi Gebiet 

von 51/ 2 □ Meilen umfasst. Es sind auf derselben in übersicbtlicber Weise die 

Erzgánge dér Umgebung von Scbemnitz eingezeichnet, und zwar mit blauer Farbe 

diejenigen mit Edelmetallgebalt und mit gelber jene ohne Edebnetallgebalt. 

Yon dér grösseren Kaidé ist bis jetzt blos ein Blatt fertig, die übrigen dürften aber 

im Yerlaufe dieses Winters das lithographische Ateliev des Scbemnitzer Oberberg- 
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bauamtes verlassen. Ausserdem legt dér Vortragende eiiie Ivarte des immittelbaren 

Weiclibildes dér Stadt Schemnitz in demselben Maassstabe 1" = 500° vor, welclie 

er bereits ini veriiossenen Jahre geologisch colorirte. An dér geologischen Auf- 

nahme dieses Blattes, welclies als Sclilüssel zu dér ganzen Gegend betraclitet 

werden kaim, betheiligte síeli aucli Montangeologe Ludivig Cseh, dér sich aber 

aucli ausserlialb dieses Blattes mit anderen Tlieilen dér Gegend eifrig bescháftigt,. 

lm veriiossenen Sommer übernahm aucli Montan-Chefgeolog Alexander Gezell 

einen Tlieil zűr Aufnalnne, und wenn dies aucli im künftigen dali re gescliehen 

sollte, so komién wir holtén, dass bis zűr Landes-Industrie-Ausstellung im -Talire 

1885 die geologisclie Aufnalnne dér ganzen Gegend beendet sein wird. 

2. Dr. Ludwig Ilosvay, Professor am Polyteclmikum, legt eme Ariiéit Béla 

Toborfy’s tiber die cliemische Analyse dér Rudolfsquelh; rov Ploszlaí (im Bereglier 

Comitate) vor. 

Ploszkó liegt im Bezirke Vereczke des Bereglier Comitates. Ausser dér 

Pmdolfsquelle befinden sicli nocli mehrere almliche Quellén in dér Umgebung von 

Ploszkó, so z. B. die von Szolyva, Luhi u. A. Das Wasser dér Rudolísquelle gehöit 

zu den alkalischen Mineralwássern und ist an kohlensaurem Nátrium und an fixen 

Bestandtheilen im Allgemeinen reiclier, wie almliclie Quellén des Auslandes, wie 

Vichy oder Bilin, und aucli des Inlandes, wie Szolyva, Szulin, Luhi und Bikszád. 

Freie Kohlensiiure ist wenig darin, walirend dér Gelialt an Litliium und Borsaure 

ein hedeutender ist. 

3. Universitats-Assistent Thomas Szontagh bespricht in Kürze die eraptirrv 

Gesteine des Unter-Sohler Comitates. Seine Untersuchungen erstreckten sicli anf 

einzelne Punkte des Polana-Vjepor-Gebinjes, ferner den Kalinka-Vefihleser Ab- 

schnitt des Zólyom-Járőr ja-Osztroska Gebirc/es. Das Gestein dér Ibi mm, dieses 

grossartigen Kraters, ist ein Aiupt-Andesin- (Labradorit-) Traehyt, in welcliem 

Amphibol, Cordierit und Trydimit als accessorisclie Gemengtlieile auftreten. 

Ausserdem fand er dórt nocli einen iilteren Biotit-tJliyoLias-Granat-Tmehyt zwi- 

sclien den Gneiss und den Augit-Tracliyt eingekeilt. 

Dér Vortragende beschreibt nun die Gránité und Gneisse dieses Gebietes 

und übergeht liierauf zu den Auyit-Labrodorit- (Andesin-) Tracbyten des Kalinka- 

Veghleser Abschnittes, die durcli Solfataren-Wirkung in mannigfaltiger Weise 

umgeandert ersclieinen. Dieselben entlialten interessante Einsclilüsse aus den 

durchbroclienen Glimmerschiefern und Gneissen. Opale und kaolinisclie Bildungen 

sind ebenfalls liaufig. 

Das Gestein dér Ivalinkaer Scliwefelgrube ist ein Anyit-Anorthit-Trachyt, 

welclies durcli die Solfataren-Wirkung bereits ebenfalls ganzlieli veründert ist. Es 

finden sich in demselben hiiufig Schwefel, Gyps und Pyrit. Die verlassene Scliwe- 

felgi'ube, in welcher die Hauerite vorkamen, befindet sich ebenfalls in diesem 

Gesteine. 

Zu Scliluss legte dér Vortragende nocli einige interessante Gesteine aus dér 

Umgebung von Szintes vor. 
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KURZER INHALT 

dér in deutsclier Uebersetzung niclit ínitgetlieilten ungarischen Aufsatze des 

vorliegenden XIII. Bandes des «Földtani Közlöny.* 

I. 

(Seite 1—lm einleitenden Aufsatze «Au tűmre Lesem wird das 

Zustandekommen einer Coalition zwischen dér k. ung. geologischen Gesell- 

schaft und dér k. ung. geologischen Anstalt mitgetheilt, derzufolge das 

Organ dér Gesellschaft «Földtani Közlöny» mit dér Zustimmung des zu 

diesem Schritte von dér Jahresversammlung ermachtigten Ausschusses dér 

Gesellschaft einerseits, andererseits aber mit dér Bewilligung des k. ung. 

Ministeriums für Ackerbau, Gewerbe und Handel von 1883 an «zugleieh 

amtlichcs Organ dér l . ung. geologischen Anstalt» ist. Dieses Bündniss bű¬ 

det einen wichtigen Moment im Leben dér Gesellschaft. Dér Yortlieil, dér 

aus diesem Bündnisse für die Gesellschaft hervorgeht, ist niclit so sehr ein 

materiellér, als vielmehr ein moralischer. Es bestaud námlicb in den lei- 

tenden Kreisen dér ung. geologischen Anstalt die Absieht, die Aufnahms- 

berichte dér Geologen, die bisher blos in Folge dér Freundlicbkeit dér 

Einzelnen im «Földtani Közlöny» erschienen, zu sammeln und dieselben 

amtlicb in einer besonderen Zeitscbrift zu redigiren. So erfreulich das 

Inslebentreten dieses neuen Unternebmens auch gewesen wáre, so hatte es 

für den «Földtani Közlönye docb einen herben Yerlust bedeutet, da unsere 

Zeitschrift dadurch die wicbtigsten Berichte über die Fortschritte dér Geo- 

logie in Ungarn vielleicht für immer verloren bátte. 

Dér Ausscbuss dér Gesellschaft war dalier bemübt, die oben ange- 

deutete Coalition mit dér k. ung. geologischen Anstalt zu Standé zu brin- 

gen, derzufolge die Aufnalimsberichte dér Geologen von nun an amtheh 

im «Földtani Közlöny» erscbeinen; dagegen erklarte sicb die Direction dér 

k. ung. geologischen Anstalt, resp. das k. ung. Ministerium béréit, die 

Herausgabe des «Közlöny» mit einer entsprechenden jabrlicben Quote zu 

unterstützen. 

(Fortsetzung folgt.) 



FÖLDTANI KÖZLÖNY 
HAVI FOLYÓIRAT 

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTET ÉSÉR E 

S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 

földtani társulat rendes tagjai 5 írt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt. 

XIII. KÖTET. m NOVEMBER—DECZEMBER, 11—14 FÜZET. 

JAPÁN FOSSZÁL FLÓRÁJA. 

Dr. Staxjb MóRicz-tól. 

(Elöadatott a magy. Földtani Társulat 1882. évi deczember ö-ikán tartott szakülésén.) 

A művelt világ, mely hangos örömnyilvánításókkal fogadta a svéd 

«Vega# hajó tudósait, visszaérkeztükkor feszült figyelemmel nézett azon 

közlemények elé, melyek menten az úti élmények ingerétől, pusztán a tudo¬ 

mány vívmányait fogják tudomásunkra juttatni. Egy ilyen becses vívmány¬ 

nak tekinthetjük az előttünk fekvő munkát is, mely Nathorst A. G. svéd- 

ország jeles phytopaheontologu,sának tollából került és ezen czím alatt: 

«jBidrag till Japans fossila flora», a Vega-expeditio tudományos eredmé¬ 

nyeit magában foglaló mű («Yíjga-Expi'cUtionms rétén skapliqa jakt- 
tagelser») 2-ik kötetében jelent meg. 

A szerző ebben az értekezésben leírja ama fosszil növényeket, me¬ 

lyeket Nordenskiöld tanár Mogi mellett Nangasaki közelében gyűjtött, 

és a melyek hivatva vannak egy érdekes növénygeográfiai probléma meg¬ 

oldására. 

Tudjuk, hogy Japán Ázsia keleti partja mellett a Csendes Oczeánban 

fekszik és az ottani legnagyobb szigeteket foglalja magában. A szigetföld 

geológiai szerkezetéről Godfrey (Notes on tbe Geology of Japan. Quar- 

terly Journ. of tbe Geol. Soc. of London, vol. 34. p. 542 ff) ad fölvilágosítást. 

Megtudjuk, hogy ott vulkáni kőzetek hatalmas kiterjedésben es vastagság¬ 

ban fordulnak elő; hiszen Lein J. szerint (Petermann’s geogr. Mittheilun- 

gen, XXV. 1879. p. 294) a Fuji-no-yama nevű vulkán egyszersmind Japán 

legmagasabb pontja, minthogy 3745 méterre emelkedik. Japán számos 

meleg forrásai, kialudt és meg tevékeny vulkánai, a gyakori földrengések, 

melyek alatt különösen Nippon és a Faji-no yaina környéke szenvednek, 

mindannyi tanúi azon hatalmas erőknek, melyek a szigetföld alakulásánál 

24 Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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szerepeltek. Közel a tengerparthoz, különösen a fősziget keleti oldalán a 

fiatalabb es idősebb alluviális képződmények födik a hatalmas vulkáni 

tömegeket. 

Az alsó vagy középső mioczénhez tartozhatik a Lyman által Toshibet- 

csoportnak nevezett rétegsorozat, mely váltakozó homokkő-, agyag- es 

konglomerát-padokból áll és petróleumban meg rostos lignitben bővelke¬ 

dik. Ebből a csoportból hozhatta Kein J. a Carpiints grandis, Ung. levelű¬ 

nek lenyomatát (Geyler H. Th., Botan. Mittheilungen, Frankfurt a. Main 

1881. S. 16—17.), mely eddigelé Japán harmadkor! dórájának egyetlen és 

egyedüli képviselője volt. Fel kell itt hívnunk a figyelmet arra, hogy ez a 

gyertyánfa a harmadkorban messze el volt terjedve és Sachalin szigetén 

épen a leggyakoribb növény volt. GrEYLÉR-nek akkor kimondott sejtelmét, 

hogy a két szigetföld dórái szoros összefüggésben lehettek, most Nathorst 

is megerősíti. 0 ugyanis Lesquereux egyik közleményét is publikálja, 

mely Lyman által részint Yezo, részint Nippon szigeten gyűjtött növényekre 

vonatkozik. E növények a következők : Eqilísetuni, sp., Segítőül Lanqsdorfii. 

Brgn. sp. (gyakori), Popul un arctica, Heer, Popuhts, n. sp. Juglans acumi- 

nata, var. lati fólia, Heer(?), Fagus, sp.. Quercus platagia, Heer ('?), Almi a 

nostrat'um, Unó.(7), Carpinus grandis, Ung.,Platamts Gnilldmue, Goepp.(7), 
Lastraea el. styriaca, Heer és Taxodiinn distidnnn miocénum, Heer, tehát 

mind olyan növények, melyek aSachalin-nal való szoros rokonságra vallanak. 

A japáui szigetek tetemes része azonban idősb vulkáni kőzetekből 

áll, melyek különösen trachytikus porphyr vagy rhyolith által vannak kép¬ 

viselve; alattuk fekszik a Horimui- vagy széncsoport, mely Japán nyugati 

es Kinsiu északi részében legjobban van kifejlődve és állítólag a krétához 

tartoznék. Japán legjobb szenet foglalja magában és a Foshibet-csoport 

barnaszéntelepeivel látszik összeköttetésben állani, minthogy ez utóbbi 

gyakran fekete fénylő szén társaságában találtatik. 

Egy körülmény különben ránk nézve különös fontosságú, az ugyanis, 

hogy a Horimui-csoport széntelepei ma legnagyobb részükben a tenger színe 

alatt fekiisznek és ott messzire terjednél■ el. 
A jura-systema szintén ki van fejlődve Japánban. Kein J. tanár Nip¬ 

pon vagy a mint a tudós utazó állítja, helyesebben Hondo vagy Honshiu 

szigetén a Tetorigawa nevű völgyben akadt rá. Az ide tartozó sötét, palás 

homokkőben a következő növényeket gyűjtötte : Thyrsopteris dongát a, Gey¬ 

lee ?, Conopteris, Aspleninni argntulum, Heer, Adiantites amuré mis, Heer, 

Fecoptens Sí (portana, Heer, Pecopteris exiliformis Geylee, Zamites parvi- 
fölius, Geylee, Podozaniites ensiforrms, Heer, /'. tenuistriatus, Geyler, P. 
lanccolatus, Sch., a genuina, intermedia és Eidiivaldii, Heer nevű varietá- 

sokban, P. lleinii Ge.it,. keskeny és széles levelekkel, Podozaniites'!■ Cyca- 

deospernium /aporiiciivi, Geyler és (ringló síbinea, Heer. Geyler H. Th., 

Palaeontographica, N. F. IV. 5. (XXIY) p. ddl—d3á. 
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A mint előbb a japáni szigetek mioezón flórájának összefüggését 

Sackalin szigetevei konstatálhattuk, ép úgy látjuk a most idézett jegyzés¬ 

ben a jellemző jurabeli növények öt faját u. m.: Asplenium argutulum, 

Heeu, Adiantites amurén sis, Heer, Podozamites ensiformis, Heer, P. lan- 
n'olatus, Sch. és Ginkgo sihirica, Heer Keletsibiria, az Amurföld és az 

Irkutsk partjának jurájában képviselve ép úgy a mint a Pecopteris Sapor- 

tana, Heer és a Podozamites lanceolatiis, Sch. Spitzberga juraflórájában is 

előfordul. 

Hogy Japán geológiai szerkezetének schematikus képét kiegészítsük, 

meg kell még említenünk, hogy az eddig leírt rétegek a kamaikolán, a 

metamorph csoport kőzetein telepednek, a melyek Kichthofen szerint 

•Japán hegységeinek hátgerinczét kepezik és általa a devonhoz vagy a szi- 

lurhoz számíttatnak. Talkpalával és csillámpalával váltakozó agyagpalák¬ 

ból, továbbá cbloritikus palák-, serpentin- és kristályos mészkövekből álla¬ 

nak. Godfrey azonban e kőzetek korát nem tartja eldöntöttnek, mert az 

Asaphus nevű genushoz tartozó trilobita kivételével, melyet Nippon északi 

részében in sitii fedezett föl, egyéb e systémát jellemző kövületet nem 

talált. 

Már Heer említi (Flóra fossilis Alaskana p. 10), hogy Alaska fosszil 

flórájának fajai közül három íluglans acuminata, Alnus Kcfersteinii, Taxo- 

dium distichum miocenumj Kamcsatkában, és négy (Taxodium, Sequoia, 

Cmpinus grandis, Fagus Antipoji) a kirgiz sivatagban Kazántól keletre is 

találtattak. Megemlítjük itt egyszersmind, hogy mioczén lerakodások az 

ázsiai tengerpart és a szomszédos szigetek számos pontján fordulnak elő. 

Ezek mind oly tények, a melyek világosan tanúskodnak arról, hogy a 

mioczén korban Ázsia és Amerika között ezen vidékeken szárazföldi össze¬ 

köttetés létezett. Ez a föltevés még az által nyer különös nyomatékot, hogy 

a fosszil növények edes vízben, valószínűleg tóban rakattak le; az őket 

bezáró sziklák azonban ma dagály idején víz alatt vannak és tengeri álla¬ 

tok meg növények tanyáznak rajtok. Világos bizonyítéka ez annak, hogy a 

mioczénkori szárazföld magasabban feküdt es csak későbbén sülyedt, mi¬ 

által az összefüggés megszakittatott és a szétdarabolt szárazföld mai alakját 

vette föl. Heer itt még arra is hivatkozik, hogy a Behring-tenger igen 

sekélynek mondatik. Scammon kapitány szerint a hajók mindenütt horgo¬ 

nyozhatnak és a középső mélység alig haladja meg a HFA fonalat. Az 

Alaska és Kamcsatka között elszórtan fekvő szigetek, melyek az Aleuták 

neve alatt ismeretesek, lehetnek ama mioczén szárazföld maradékai es 

annak sülyedése valószínűleg összefüggésben áll azokkal a hatalmas vul¬ 

kánokkal, melyek az ottani vidékeken még ma is találhatók. Ez a mioczén 

szárazföld megmagyarázná egyszersmind azt a jelenséget is, hogy miért 

találjuk flórájában az amerikai elemeket az ázsiaiakkal keverve, úgy mint 

mai nap Ázsiában amerikai növénytypusok és másfelől Amerikában ázsiai 
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nóvénytypusok találhatók. A Taxodium, Srquoia es Fayus Antipoti, mely 

utóbbi Észak-Amerika jelenleg elő bükkfájához igen közel áll, utódaikban 

ma csak Amerikában élnek. A Glyptostrobus es Trapa hiányzanak ma az 

amerikai flórában; de fölötte hasonló alakokban élnek még Japánban; 

pedig mindkét faj honos volt Észak-Amerikában. A Glyptostrobas való¬ 

színűleg Észak-Kanadán át az egész arktikus övben a szélesség 70-ik fokáig 

tenyészett, minthogy a Mackenzie mellett és Észak-Grönlandban is talál¬ 

tatott. Későbben kihaltak e növények Amerikában, de Japánban és Chiná- 

ban föntartották magokat; ellenben Ázsiában kihalt a Taxodium és a 

Sequoia ; az első megmaradt Mexikóban és az Egyesült-Államokban; 

a Sequoiúk azonban meg ma is fődíszét képezik a kaliforniai erdőknek. 

Már akkor, midin Európa harmadkori flóráját kezdették tanulmá¬ 

nyozni, föltűnt, hogy benne az amerikai elemek oly jelentékeny számmal 

vannak képviselve. így a svájczi harmadkorbeli flóra 700 fajainak több 

mint JO'Vo-a megfelel amerikai növényeknek. Ezt a jelenséget Unger F. a 

PLATON-féle mythikus szigettel (Unger F.,,Die versunkene Insel Atlantis), 

mely Európát Amerikával összekötötte volna, akarta megfejteni. Azt 

mondja Unger, hogy Európa szárazföldje akkor sokkal kisebb volt; ellen¬ 

ben Amerika keleti partját messzire benyújtotta az atlanti oczeánba ; mind¬ 

kettő között pedig egyfelől Islandon, másfelől az Azovi szigeteken, Madei¬ 

rán, a kapverdi és kanári szigeteken át kiterjeszkedett ama nagy szigetföld, 

melynek ő az «Atlantis» nevet adta. 

Mind a két föltevést máskép magyarázzák. Minél inkább megismer¬ 

kedtek Japán elő flórájával, annál inkább szembe tűnt, hogy az is meglepő 

összhangzást mutat Észak-Amerika keletjével, nem pedig ennek nyugatá¬ 

val; ép úgy mint Éurópa harmadkorbeli flórája Amerika erdei flórájával. 

Ezt a jelenséget, és a mint látszik helyesen, megmagyarázta Aha Gray. 

E kitűnő búvár ugyanis azt állítja, hogy a Japánra meg Kelet-Amerikára 

nézve közös növények ezelőtt, midőn az éghajlat még melegebb volt, az 

északi vidékeken Behring útján át, ott, hol Amerika és Ázsia között száraz¬ 

földi összefüggés létezett, el voltak terjedve, hogy pedig aztán, midőn az 

éghajlat hidegebb, zordabb lett, kényszerittettek kivándorolni, egyrészt a 

csendes oczeán nyugati partja hosszában Japán felé; másrészt délkeleti 

irányban Keletamerika felé. Ezen föltevés helyessége épen Alaska fosszil 

flórája által bizonyíttatik (Y. Ö. Bot. Jahresb. YI. 1878. Nr. 07. p. 470). 

A keletamerikai eleinek ép oly kevéssé vándoroltak Európába, mint 

Európából Amerikába, hanem ők is a sark körüli vegetáczióból kerültek 

oda. Valamennyi eddig megejtett kutatás majdnem kétségtelenné teszi, 

hogy a sark körül egy vagy több nagyobb szárazföld létezett, melyeknek 

fanemű növényei Észak-Amerika keleti részének mai flórájával nagy meg¬ 

egyezést mutatnak, noha ázsiai meg európai elemek is fordulnak benne elő. 

A sark körüli szárazföld regi flórájából a növények a sarktól radiális 
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irányban terjedtek délfelé és eljutottak így Amerikába, Ázsiába és Euró¬ 

pába és onnét (nem pedig Amerikából) kerültek Európa harmadkori flórá¬ 

jába az úgynevezett amerikai elemek, melyek közvetlen utódaikban még 

ma élnek Kelet-Ázsiában, különösen pedig Kelet-Amerikában. A két utóbb 

említett vidék flórái azért hasonlítanak egymáshoz annyira, mert közös 

eredetűek. De okszerűen felmerül most az a kérdés, hogy miért nem talál¬ 

hatók ezek az elemek nyugati Amerikában is? A feleletet abban találjuk, 

hogy ott a harmadkorban a víz és szárazföld máskép volt elosztva, mint 

ma;'és még inkább az éghajlat zordonságában. De itt új kérdés vetődik 

föl. Ha a sark körüli flóra elemei még ma Keletázsiában és Keletameriká- 

ban föntartották magokat, miért nem találjuk már Európában is? Erre a 

kérdésre is Asa Geay adja meg a feleletet. A térkép megtanít bennünket, 

hogy Eszak-Amerikában és Kelet-Ázsiában a hegylánczolatok inkább 

észak-déli, Európában pedig kelet-nyugati ü’ányt követnek. Midőn most a 

föld fölületén a hőmersék általában sülyedett, a sark körüli flóra növényei 

kényszerítve voltak álló helyüket odahagyni, mi mellett a hegységek vonu¬ 

lata természetszerűen kijelölte nekik a követendő irányt. Midőn pedig a 

jégkorszak megszűntével az éghajlat megint enyhébb lett, a kivándorlók 

ismét indulhattak vissza hazájok felé. E mellett Amerikában es Ázsiában 

a hegységek hosszában nem akadtak akadályra, de igen is Európában, hol 

a magas hóval, jéggel bontott hegyek elvágták az utjokat. így azután új 

hazájokban el kellett pusztulniok. Ez az oka, hogy Észak-Amerika és 

Kelet-Ázsia erdeiben nemcsak több harmadkori typus maradt fönn, hanem 

sokkal több faj is, a mint ott egyáltalában a fajoknak olyan bősége ural¬ 

kodik, a minőt Európa erdeiben hiába keresnénk. 

Ezen a geológiai alapon nyugvó liypothesis még egy másik, az úgy¬ 

nevezett endemikus fajokra vonatkozó problémát fejt meg. így a botaniku¬ 

sok a Ginkgo bilobá-t Japán, és a Sequoia snapervirem-i Amerika ende¬ 

mikus növényének tekintik; mert ma ezen említett területeket kiveve, 

egyebütt nem találhatók. A fosszil növények elterjedéséről pedig megtud¬ 

juk, hogy a Ginkgo biloba ép oly kevéssé tekinthető Japán specifikus növé¬ 

nyének, mint a Sequoia sevipervirens Amerikáénak. Mindkettő valaha 

közös hazában született; származásukra nézve egyazon föld polgárai; hogy 

ma elidegenedtek egymástól, az a nagy vándorlás, az uj haza sajátságos 

physikai viszonyainak következménye, vagy a puszta véletlené is. 

Mindez oda mutat, hogy a sarkvidékeket tekintsük a vegetátió képző¬ 

dési helyének, a mi tökéletes összehangzásban áll azon hypothesissel, me¬ 

lyet a tudomány a föld eredetére nezve elfogadott. Ha igaz, hogy a föld 

eredetileg tüzes folyó állapotban volt, akkor a lehűlés legelső sorban a sar¬ 

kokat érhette és ott azon állapotot előkészíthette, mely a szerves lenvek 

keletkezésének kedvezett es a mint ezen időtől kezdve a lehűlés mind¬ 

inkább előre haladott, a növényeknek a déli szelessegek fele való vándor- 
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lására meg volt adva az indító ok. Addig, mig a sarkok a szerves életnek 

nyújthatták a létezés föltételeit, addig meg is maradhattak a növények 

képződési helyeinek. így az idők folytán új meg új fajok keletkezhettek, 

a mint tényleg nemcsak egy mostan élő növény rokonaiban visszakövet¬ 

hető egeszen a krétáig. Hosszú és lassú utjokon a növények alkalmazkod¬ 

hattak az új körülményekhez és minél inkább meghonosultak az új hazá¬ 

ban, annál inkább változtathatták meg ősvilági sajátságaikat. 

Nem mulaszthatjuk így el itt újból arra felhívni a ügyeimet, hogy mi¬ 

lyen fontosságot nyer a geológia a geográfiára, botanikára és biológiára nezve 

is, hogy milyen különösnek tűnik föl, ha közönséges növényenumeratiók az 

illető vidék geológiai és klimatológiai viszonyainak hozzácsatolása után a 

sokat ígérő «. . . . növenygeografiai viszonyai)) czimet hordják homlokukon. 

Az előhozottak után Japán flóráját most általános vonásaiban akar¬ 

juk bemutatni. Legészakibb részének kivételével a szigetföld a mérsékelt 

öv aequatorialis részében fekszik vagy jobban mondva a 0° isothei'ina a leg¬ 

hidegebb hónapra nézve és a á0° C. évi isotlierma között: es így már fek¬ 

vésénél fogva következtethetünk vegetácziójára. A Lu-tschu szigetek által a 

Filippinekkel áll összeköttetésben; észak felé Yezon át Sachalin szigetével 

és az Amurfölddel; továbbá a Kurilákon át Kamcsatkával és végre össze¬ 

köti Korea a Mandzsursággal és Chinával. Ebből következik, hogy Japán 

flórájában többé-kevésbbé a kelet-indiai és kelet-ázsiai alakok keverékevei 

találkozunk; azonkívül pedig amerikai vagy jobban mondva sark körüli 

elemek fordulnak benne elő, azaz Japán endemikus növényei. 

Nevezetes Japánban, a mint már érintettük is, a fanemű növények 

túlsúlya a többiek fölött, a mi Miquel szerint az 1:4 arányban nyilatko¬ 

zik, tehát jóval nagyobb, mint az amerikai erdőterületen, hol ez a viszony 

I : 6. Erre vonatkozólag különös érdekességű Kein J. leírása, melyet a 

Fuji-san erdeiről ad (Peter.mann’s Geo gr. Mittheilungen, 1879. Pag. 365). 

Japán endemikus nemeinek száma meghaladja a 35-öt; köztük sok mono- 

typikus van; a mint Gkisebach egyáltalában Japán edenyes növényeinek 

a Miquel által fölsorolt 900 génusában csak I ö-ot talált, melyek egy tuczat 

vagy ennél több fajt foglalnak magukban. Grisebach (Die Vegetation dér 

Erde nacb ihrer klimatischen Anordnung I.) azt mondja, hogy Japán flórá¬ 

jának gazdagságát különösen a bevándorlásnak köszöni és tagadja Asa 

Gray állításának helyességét, a ki, mint említők, Japán flórájában Észak - 

Amerika keletjével nagyobb összehangzást mutatott ki mint annak nyuga¬ 

tával; ő ezt az identikus és rokon fajok alapján tette, és épen ez indította 

arra, hogy a két flórának közös eredetet tulajdonítson. Grisebach azonban 

kutatásai alkalmával a geológiai tényeknek és tényezőknek a jogosultságát 

megtagadja. 

Miquel 81 identikus faja között Grisebach szerint nem kevesebb 

mint 41 Amerika nyugati részében is előfordul, melyek «még minden nap 
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szórhatják magvaikat a csendes tengeren át»; 31 fajról azt állítja, hogy ott 

a nyugaton még föltalálhatok lesznek; a megmaradtak egy részét épen 

nem tartja identikusnak és így végre csak két Kelet-Amerika meg -Japánra 

nézve közös faj, két nagy elterjedéssel biró mocsári növény maradna fönn. 

A botanikusok közt Forbks kezdemenyezése után Engler-e az érdem, 

hogy a növénygeografiai jelenségek a geológiai és palaeontologiai tényezők 

segítségevei magyaráztassanak ki (Yersuc-h einer Entwicklungsgeschichte 

dér Píianzenwelt). Engler tökéletesen csatlakozik Asa Gray nézetéhez és 

azt találja, hogy -Japán es a Mandzsurság erdei gazdagok olyan typusok- 

ban, melyek a harmadkor lomberdeit képeztek. Mint^ Észak-Amerika atlanti 

államainak deli részében, úgy itt is Japán déli részében tropikus és subtro- 

pikus typusokkal vannak keverve. Ott ma ugyanazon képet látjuk, melyet 

Saclialin, Amerika és Grönland harmadkon dóráikban nyújtottak. Ha most 

továbbá tekintetbe veszszük azt, folytatja Engler (id. h. 37. 1.), hogy Japán 

dórájában oly kevés arktikus növény van, továbbá, hogy Japán oly fölötte 

gazdag genusokban (ő nem egészen 3800 fajra nezve 900-at számit), hogy 

a monotypikus génusok száma 80-nál több lesz, akkor nem szenvedhet 

kétséget, hogy Japánban eredeti dóra honol, hogy ott hosszú idő óta átható 

változások nem mentek végbe és bizonyosan csak a régibb alakok egy jó 

részének kihatása által idéztettek elő átalakulások a dórában. A mérsékelt 

és a subtropikus övék dórái között észlelhető lassú átmenet, mely termé¬ 

szetszerűen az ország konfigurácziója által van föltételezve, -Japán subtro¬ 

pikus es a tropikus Ázsia dórái között mutatkozó szoros viszony mutatják, 

hogy olyan zavargások, a mindkét Európában és Észak-Amerikában a jég¬ 

korszak okozott, ott a harmadkor óta nem fordulhattak elő. 

A Himaláján és Tibetben az általánosan elterjedett növények kivéte¬ 

lével kevés Japánnal és Eszak-Amerikával közös fajt találunk, melyek így 

ezen területek kölcsönös viszonyára utalnának; de tetemes a helyettesítő 

fajok száma, melyek épen másutt nem találtatnak. Ebből is következik az, 

hogy ezen jelenségek más viszonyokból épen nem magyarázhatók meg, 

egyesegyedül azon eléggé indokolt föltevés által, hogy a harmadkorban a 

mérsékelt regiók ugyanazon genusai, melyek az arktikus vidékeken hatá¬ 

rukat leltek és Észak-Amerikában, Japánban és az Amurföldön léteztek, 

del-nyugati irányban is voltak elterjedve. Amerika és Japán mérsékelt 

növényeinek vándorlása pedig lehetséges volt azon hegységek hosszában, 

melyek az Amurföldtől dél-nyugati irányban a góbi sivatag körül Tibetig 

húzódnak. 

Nathorst érdekes művéből most megtudjuk, hogy Engler ezen 

nézete is módosítást szenved. Az anyagot hozzá Mogi fosszil növényei szol¬ 

gáltatják, melyek vulkáni tufában beágyazva találtattak és Nordenskiőld 

által csak az apály idején voltak gyűjthetők. Az egész gyűjtemény körül¬ 

belül 70 fajt és egynéhány meghatározhatatlan töredéket foglal magában. 
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Az itt következő áttekintésben az egyes fosszil növény mellé azon elő faj 

is ki van téve, melylyel a legnagyobb megegyezést mutatja. 

1. Taxiié.s, sp. Taxus baccata, L. Eur. Armenia, Him. Amurföld. 

Taxus cuspidata, S. et Z. Nippon és Kiusiu hegyein. 

2. l’liyHites bambusoides, Nath. Bambusa- és Arundinaria-fajok. .Japán, 

Sachalin, Kurili szigetek. 

3. Salix (!) sp. 

4. Bet illa (?) sp. Betula lenta, L. Észak-Amerika s. e. 

•*>. Inglavs Sieboldiana, Maxim., fossilis, Nath. Juglans Sieboldiana, Maxim. 

Kinsin, Nippon, Yezo hegyein. 

<>. luglans Kjei!nunii, Nath. Iuglans regia, L. v. Sinensis, DC. Nippon, 

Cliina erdeiben. 

7. Carpinus subcordata, Nath. Carpinus cordata. Bl. a Fuji-no-yama 

erdeiben. 

<3. Cár pia us stenophylla, Nath. Carpinus japonica, Bl. Nippon hegyi 

erdeiben. 

Carpinus, sp. Carpinus Tschonoskii, Maxim. A Fuji-no-yama-n. 

10. Ostrya virginica, AYilld., fossilis Nath. Ostrva virginica, Willd. Észak- 

Amerika, Yezo, északi Nippon. 

11. Buyus ferruyinea, Ait., fossilis, Nath. Fagus ferruginea, Ait. Eszak- 

Amerika. 

12. (Juercus Stuxbergii. Nath. Quercus glanca, Thunbg. Kiusiu és Nippon 

erdeiben. 

13. Zell ora Kral i Sieb. fossilis. Nath. Zelkova Keaki, Sieb. Japán erdeiben. 

14. I Imás, sp. Ulmus campestris, Sm. 7 la vis Planch. Nippon, déli Yezo, 

Amurföl d. 
IÖ. Apliaiianthe riburnifolia, Nath. Aphananthe aspera, Thunbg. sp. Japán 

hegyi erdeiben. 

16. (’rltis Xordeuskiöldi. Nath. Celtis Tournefortii. Lám. Középtenger, Kis* 

Ázsia, Armenia. 
Celtis caucasica AYilld. Kaukázus, Persia, Afghanistan, Előindia. 

17. Tindera sericea, Bi.., fossilis, Nath. Lindera sericea, Bl. Japán, Yezo 

hegyi erdei. 

18. (!) sp. Lindera heterophylla, Meistr. Sikkhim mérsékelt vidékein. 

13. Exoeearia japoilica, J. Muelleiu, fossilis, Nath. Exoecaria japonica, J. 

Mueller. Japán hegyein. 

áo. Styrax Obassia, S. et Z., fossilis, Nath. Styrax Obassia, S. etZ. Npipon. 

21. Styrax ja puli iram, S. et Z., fossilis, Nath. Styrax japonicum, S. et Z. 

Nippon és Kiusiu hegyi erdei. 

22. Diospyros Nordquisti, Nath. Diospyros Lotus, L. és I). Kaki L. fii. Nip¬ 

pon és Kiusa hegyi erdei. 
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23. Glethra Muximoviczii, Nath. Clethra barbinervis, 8. et Z. Japán hegyi 

erdei. 

24. Tripeta lei a Ulmquisti, Nath. Tripetaleia paniculata, S. et Z. és T. bac- 

cata, Maxim. Japán hegyein. 

25. Vacciniumf?) Saportanum, Nath. Vaccinium densum, Miq. Indiában. 

-Mi. Viburnum, sp. Yihnrnum dilatatum, Thbg. Japán erdeiben. 

21. Acanthopanax acerifoliuvi, Nath. Acanthopanax ricinifolium, S. et Z. 

sp. Japán, Sachalin hegyi erdeiben. 

28. Liquidambar Formosana, Hance., fossile, Nath. Liquidambar Formo- 

sana, Hance. Formosa, China, Japán. 

39. Deutzia scabra, Thbg., fossilis, Nath. Deutzia scabra, Thbg. Japán. 

30. PrHints Buergeriana, Miq., fossilis, Nath. Prunus Buergeriana, Miq. a 

Wunsen nevű vulkán erdeiben Iviusiu-n. 

31. Prunus, sp. Prunus pseudo-cerasus, Lindl. Japán, Sachalin. 

32. Sorbiis Lesquereuxi, Nath. Sorbus alnifolia, S. et Z. sp. Yezo, Nippon. 

33. Cydonia chloravthoidcs, Nath. Cydonia japonica, Thbg. sp. Japán 

hegyein. 

34. Sápkor a tallóz, Nath. Kophora japonica. L. Kiusiu es Nippon hegyi 

erdeiben. 

35. Bhus Gripithsü, Hook. íil., fossilis, Nath. Ehus Griffithsii, Hook. Fii. 

a Himalája mérsékelt övében. 

36. Bhus Engleri, Nath. Bhus sylvestris, S. et Z. Japán erdeiben. 

37. Mdiosma myriantha, S. et Z., fossilis, Nath. Meliosma mvriancha, S. et 

Z. Kiusiu és Nippon erdeiben. 

38. Acer Nóráénskiöleli, Nath. Acer palmatum, Thbg. Japán erdeiben. 

39. Acer pici unt, Thbg., fossilis, Nath. Acer pictum, Thbg. Nippon, Sacha¬ 

lin. Mandschurei hegyi erdeiben. 

40. Jíhaunitts costata, Maxim., fossilis, Nath. Rhamnus costata, Maxim. 

Nippon hegyi erdeiben. 

41. I itis labrusca, L. Fossilis, Nath. Yitis labrusca, L. Kiusiutól Yezoig, 

Sachalin deli részében. Észak-Amerika. 

42. Jlex FLecri, Nath. Ilex rotunda, Thbg. Japán, Mandschurei. 

43. Zavthoxylov ailavthoides, S. et Z., fossile, Nath. Zanthoxylon ailanthoi- 

des, S. et Z. Nijjpon hegyein. 

44. Dictammis Fraxinella, Pers., fossilis, Nath. I hetamnus Fraxinella, Pers. 

Közép- és Dél-Európa, Japán. 

45. Elaeocarpus photiniaefólia, Hook. et Arn., fossilis, Nath. Elaeocarpus 

photiniasfólia. Hook. et Arn. Japán. 

46. Ti Ha, sp. Tilia mandschurica, Bupr. et Maxim. Nippon, Mandschurei, 

Amurföld hegyi erdőiben. 

47. Tilia distans, Nath. Tilia cordata, Mill. Japán hegyi erdeiben. Tilia 

parvifolia Ehrli. Európa, Ázsia. 
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48. Staartia monadelpha, S. et Z., fossilis, Nath. Stuartia monadelpha, S. 

et Z. Síkok sziget, Iviusiu és Nippon hegyi erdeiben. 

49. Magnólia Dicksoniana, Nath. Magnólia acuminata, L. és M. cordata 

Michx. Észak-Amerika. 

50. Magnólia, sp. Magnólia obovata Thbg. és M. conspicua Salisb. Japán, 

China. m. Kobus DC. Yezo, Nippon. 

51. Ül ('mali* Sibiriakqfp, Nath. Clematis paniculata, Thbg. Japán. Clerna- 

tis ochroleuca Ait. Észak-Amerika. 

és még 19 biztosan nem azonosítható töredék. 

A felsorolt levelek között a Fagus ferruginea Arr.-éi a leggyakoriab- 

bak, mi jele annak, hogy a lerakodás bükkerdő közelében történt, mert 

mindenütt, hol a bükk föllép, az uralkodó fa is szokott lenni; abból ma¬ 

gyarázható meg egyszersmind a többi levelek aránylagos ritkasága: külön¬ 

ben az egész lajstrom élénkén emlékeztet azon képre, melyet Kein J. Japán 

hegyi erdeiről adott. Ha továbbá tekintetbe veszszük azt, hogy Kiusiu a leg¬ 

délibb japáni sziget és a fosszil növények lelőhelye a tengerszínén fekszik, 

akkor azt kellene hinnünk, hogy a fosszil flóra is délibb színezetet mutatna ; 

de mi épen az ellenkezőt tapasztaljuk: a fosszil Hóra inkább hidegebb ég¬ 

hajlatra matat, mint a minő jelenleg Kiusiu-n uralkodik. Nathorst itt igen 

elmésen jegyzi meg azt, hogy e két éghajlat között levő különbség ép annyit 

tehet, mint a mennyi jelenleg szükséges volna, hogy Japán középrészi he¬ 

gyeinek erdei flórája kényszeríttetnék onnét dél felé, Mogi felé, a tenger 

színéig lehúzódnia. 

Föltűnő továbbá, hogy eme fosszil flórában azon deli alakok hiány¬ 

zanak, melyek Japán élő flórájában találhatók es bizonyos, hogy akkor is, 

midőn ama növények éltek, azon vidéken hiányoztak is. Ellenvetésül még 

azt is föl lehetne hozni, hogy a fosszil levelek annak idején Japán távolabb 

fekvő hegyeitől a hegyi vizek által a jelenlegi lelőhelyükre úsztattak; ez 

ellen |}edig fentartásuk kitűnő állapotja szól, mert csak a geológiai kala¬ 

pács törte széjjel ennyi darabra. Ez ellen beszél még a bükkfalevelek 

mennyisége, melyek azonkívül még a kifejlődés különböző stádiumaiban is 

fordulnak elő; végre még arról sem akarunk megfeledkezni, hogy eme fa 

kérge is a levelekkel együtt találtatott, mind ez pedig még nem magyarázza 

meg a déli alakok hiányát, melyek bizonyosan ott találtattak volna, ha ott 

épen léteztek volna is. Ide járul még azon körülmény is, hogy Mogi fosszil 

flórája olyan növényeket is foglal magában, metyek ma Kiusiu szigetén 

nincsenek nagyon elterjedve, még hegyein sem; ellenben igen is Japán 

középső és északi részében. Ha mindezen jelenségeket tekintetbe veszszük, 

akkor biztossággal állíthatjuk, hogy a mogi-i flóra korában, azaz akkor, mi¬ 

dőn a lerakodás történt, Kiusiu szigeten a hőmérsék alacsonyabb volt. 

Ha ezt elfogadjuk : akkor két nevezetes ténynyel állunk szemben. 
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Előszói- látjuk azt, hogy a jégkorszak befolyását egészen Dél-Japánig érvé¬ 

nyesítette és másodszor, hogy a Japán mai flórájában előforduló subtropikus 

elemek ezen szigetföldre utólagosan vándoroltak be. Világos ugyanis, hogy 

a mogi-i flórát megelőző vagy követő éghajlat nem volt hidegebb a mainál, 

minek következtében a hömérsék sülyedését, melyről épen ezen flóra szól, 

az egyik vagy másik módon a jégkorszakkal összeköttetésbe kell hoznunk. 

Ennek alapján lehetséges is ezen flóra korát megállapítani, mely ugyanis 

a legfiatalabb plioczenbe, a jégkorszakba esketik ; de postglacial is lehetne. 

Az utóbbi ellen szólnak a flórában előforduló idegen elemek, mert az 

ellenkező esetben csak mostan elő fajokat foglalhatna magában; de a jég¬ 

korszakhoz nem tartozhatik: a mint egyáltalában kora tökéletes biztosság¬ 

gal nem lesz megállapítható addig, míg lerakodásában más es egyéb helyi¬ 

segekéivel összehasonlítható kövületek nem fognak fölfedeztetni. így nem 

dönthető el, vájjon a flóra a hömérsék legnagyobb sülyedesének szolgálhat-e 

kifejezéseid; eddig csak annyi mondható, hogy a hömérsék annyira sülyedt, 

hogy Ivözép-Japán erdei flórája kényszerítve volt a tenger színéig lehúzódni. 

A mogi-i flóra tehát vagy a harmadkor végén vagy a negyedkor elején élt; 

minthogy pedig ezen két korszak képződményei között éles határ nem von¬ 

ható : ezen lerakodás korának közelebbi meghatározása is alárendelt jelen¬ 

tőségű. Ezen következtetés, mely különösen a klimatológiai körülményeken 

alapszik, tökéletesen megfelel azon viszonynak, melyben a fosszil flóra az 

élőhez áll; mert az, amint ismételten ki kell emelnünk, olyan alakok nagy 

számát foglalja magában, melyek a jelenleg élőkkel vagy identikusok vagy 

genusukra nézve egymással rokonok. A plioczénnél idősebb nem lehet a 

mogi-i flóra. 

A legnagyobb fontosságú azonban az az itt kiderített tény, hogy a 

hömérsék sülyedése kimutatható, ami azt bizonyítja, hogy a jégkorszak 

Európában es Észak-Amerikában nem lokális körülmények következménye 

volt, hanem az egesz északi félgömbre kitérjedett. Föltűnő különben, hogy 

a tiszta alpin flóra Japán hegyein oly csekély mértékben van képviselve, 

mi oly jelenség, mely jelenleg meg nem magyarázható, de az idővel bizo¬ 

nyosan megtalálja megfejtését. 

Milne (Transact. Asiat. Soc. of Japan. vol. IV. part. I) gazdag anya¬ 

got szolgáltat annak bebizonyítására, hogy Japánban is uralkodott a jég¬ 

korszak : de Döderlein azt jegyzi meg (Botan. Centralblatt. VIII. p. 171), 

hogy a felhozott tények egyike sem alkalmazható kényszer nélkül a jég¬ 

korszakra, noha az ellenkezőt sem akarja állítani. Nathorst PRZEWALjsia-ra 

(Finske Tidskrift. Bd. X. Heft 3. p. 208) hivatkozik, ki Chinában a Ival- 

gantól nyugatra a szélesség 41-ik foka alatt fekvő Suma-Chado nevű hegy- 

választón a glacial korszak csalhatatlan jeleit találta. 

Ha most a mogi-i flórát a 18 szélességi fokkal magasabbra fekvő 

Sachalin sziget mioczén flórájával összehasonlítjuk, akkor azt találjuk, 
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hogy az utóbbi határozottan melegebb éghajlatra vall, sőt a meg 9 fokkal 

magasabban fekvő Alaska mioczén flórája sem ismerhető föl hidegebbnek; 

teljes joggal lehet ebből következtetni, hogy akkor Japán éghajlata is me¬ 

legebb volt, mint ma; flórája is gazdagabb volt subtropikus alakokban, 

mint ma és különböző Mogi flórájától. Ezáltal ENOLER-nek a japáni flórára 

vonatkozó nézete lényegesen módosíttatik: mert tagadhatatlan, hogy a 

jégkorszak befolyását Japánra is kiterjesztette és bizonyosan azon tat is, 

ha mindjárt fogyó intensitással is. 

És most fölvethetjük azt a kérdést, hogy honnét jöttek tehát ama 

subtropikus elemek, melyek utólagosan bevándoroltak Japán flórájába? 

Tudjuk, hogy ezek közt némelyik monotypikus, mások megint dél felé a 

tropikus vidékeken már nem találtatnak. Kérdésünk tehát abban találja meg 

feleletét, ha fölveszszük, hogy Japán délnyugat fele Kormosa és a Filippinek 

felé szárazföldi összeköttetésben állott és ezáltal megmagyarázható azon 

összefüggés is, mely Japán, China és a kelet-indiai szigetek több subtropikus 

alakjai között létezik. Ezen föltevés nem is nélkülözi a geológiai alapot. 

A mogi-i lerakodásban hiányozván a tengeri kövületek, kétségkívül édes 

vízben képződött; minthogy azonban jelenleg a tenger színen fekszik, ott 

süllyedésnek kellett beállania. A süllyedést konstatálta, a mint már érintet¬ 

tük, Godfrey Dél-Japán széntelepeire nézve. Noha ezek állítólag a krétához 

tartoznak, mi különben ép oly kevéssé van bebizonyítva, mint talán a 

Mogi-val való egykorúságuk; mindazonáltal a szárazföld sulyedéset jellem¬ 

zik és így a Lu-tschu szigeteket tekinthetnők ama híd maradékainak, mely 

a Filippineket Japánnal összekötötte. 

Japán mioczén flórájában a subtropikus alakok minden kétségen kí¬ 

vül sokkal gazdagabban voltak képviselve, mint ma; a plioczénkor vége 

felé és a jégkorszak alatt azonban nem maradhattak meg tovább Japánban, 

hanem délfelé vándoroltak. De midőn a jégkorszak után az éghajlat ismét 

enyhébb lett, megint útnak indultak regi hazájok felé: későbben beállott a 

sülyedés, mely Japánt szigetfölddé alakította és egyszersmind útját vágta 

a vándorlóknak. A vándorlás közben sok faj el is pusztulhatott és így ke¬ 

letkezhettek a monotypikus genusok is, melyekben Japán annyira bővelke¬ 

dik. Minthogy azonban Mogi mellett a Japán erdei flórája volt az uralkodó, 

következéskép kell, hogy Japánban még egyéb északibb alakok is tanyáz¬ 

tak, melyek egyrészt Sachalinon át az Amurföldről, másrészt a Ivurilákon 

át Kamcsatkáról vándorolhattak be. Az éghajlatnak későbbi megváltozá¬ 

sánál ők is vissza mehettek eredeti hazájokba; de megmaradhattak Japán 

hegyein is. Kein -T. (Petermann’s geogr. Mitthlgn. 1879. Bd. 25. S. H70) azt 

mondja, hogy Japán alpin flórája Kelet-Ázsiából és Kamcsatkából szár¬ 

mazik és a tél hideg és havas monsunai és tengeráramlatai által lassanként 

délfelé és völgyi szelek által fölfelé a hegyekre is eljuthatott. 

Mogi flórája közvetve a Himalája flórájára is világosságot vet. A hő- 



AURIPIGMENT J::S REALGAR BOSZNIÁBÓL. 381 

mersek sülyedese, mely .Japánban a subtropikus alakokat szorította ki, 

Ázsiában is érezhetővé tehette magát. Itt is kényszeríttettek a növények 

lefelé a síkságra leszállani es vándorlásukat a jégkorszak alatt vagy rövid 

idővel annak beállása előtt megkezdeni, vagy meg jobban mondva, a jég¬ 

korszak alatt vagy annak elején az Amurföld dórája kezdett délfelé ván¬ 

dorolni, épen akkor, midőn a Himalája északi oldaláról ennek mérsékelt 

flórája alacsonyabb színtájra szállott alá, miáltal a két flóra között levő 

távolság tetemesen csökkentetett. A mint a jégkorszak alatt az alpin es az 

arktikus flóra Európa lapályainak flórájával vegyülhetett, ép úgy mehettek 

végbe kölcsönös viszonhatások az Amurföld es a Himalája flórái között és 

a mint Európa alpin fajainak egy része eredetileg arktikus lehetett, noha 

ma csak az Alpokon fordul elő, ep úgy lehettek azon amerikai alakok, me¬ 

lyek jelenleg a Himaláján találtatnak, azelőtt az Amurföldön honosak. 

Ezzel azonban még korán sincs kimondva az, hogy a vándorlásnak szük- 

ségkep a jégkorszak tartama alatt kellett végbemenni; de föl lehet tenni, 

hogy akkor legkönnyebben mehetett végbe. 

AURIPIGMENT ÉS REALGAR BOSZNIÁBÓL. 

Dr. IÍRENNER Józs. SÁNDOR-tÓl. 

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülósén 1883 április 4-ikén.j 

Fauser Antal tagtársunk a nemzeti múzeumnak Boszniából származó, 

Auripignientet és Realgart tartalmazó ásványdarabokat ajándékozott, a 

melyeket ő báró Braun államtanácsos úrtól kapott. 

Mind a két ásvány kristályosodott. 

I. AURIPIGMENT. 

Az Auripigmentkristályok, melyek vagy egyenként vannak felnőve, 

vagy összefüggő csoportokat képeznek, felszmtesen viaszksárga, a mézsár¬ 

gába hajló színűek, míg a friss hasadási lapokon a tiszta czitromsárga 

szm tűnik elő. Meglehetős, egesz G terjedő nagyságot érnek el, és 

kifejlődésük analóg a tajovaiak-kal. 

A kristályok a MiLLER-féle felállításra * vonatkoztatva, az a és /> 

betűk felcserélése után a követkevő alakokat adják : 

a prizmaövben: a = 100 

b = 010 hasadási lap 

m =110 
* Mineralogy, 1852, 176. 1. 
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t = 710 

s = 320 

■ u = 120 
a végok : 

o = 101 

doma által záratik el, a melyhez nem jól kepezett görbe fénytelen, tehát 

közelebbről meg nem határozható pyramis támaszkodik. 

A mérés a következő élszögeket adja: 

obs calc 
ma 110 . ] 00 = 31° 38' 31° 38' 

oa 101 . 100 = 41° 17' 41° 17' 

ta 710 . 100 5° 0' 5° 2' 

sa- 320 . Int) = 00° 26' 22° 19' 

ua 120 . 100 = 51 ° 8' 50° 56' 

Ezen értékek a MoHS-íélektől tetemesen eltérnek : a prizmaövi lapok 

azonban egymás közt jobban összhangzanak, mint a régiebb értékekkel. 

A kristály, melyet mértem, óvatosan kiprteperáltatott, hogy lapjai 

görbülést ne szenvedjenek: ezek jó reflexeket szolgáltattak. Hogy az Auri- 

pigment és az Antimonit közti isomorphiát világossá tegye, Grotii ** azt 

ajánlja, hogy az alapprizmára nézve m = 110, a 320 jel substituáltassék, 

mi által az új alapprizmára nézve a következő értéket nyerjük : 

100 . 110 = 42° 44; 

Ezen alapprizma-helyettesítéssel, a föntebbi alakok következőképen 

változnának meg: 

m = 110 320 

t = 710 lenne 14,30 

,s- = 320 940 

u = 120 340 

Mint látható, jeleik complicáltabbakká válnak. 

Ha már most a boszniai Auripigment alapprizmáját és makrodomá- 

ját összehasonlítjuk az Antimonitéval, a hol az utóbbi ásvány számára 

újabb, felsőbányái Antimoniton eszközölt saját észlelésekre támaszkodom, 

úgy lesz : 
Auripigment 

110.110 85° 28' 

101 . T01 82° 34' 

** Tabell. Uebers. d. Miner. 1882, 14. 1. 

Antimonit 

89° 36' 

88° 32' 
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a mi csakugyan az élszögekben nagy különbséget eredményez, es az 

isomorph-anyagok ólszögeinek határai feletti eddigi nézetünket módosítja. 

Pl két ásvány tengelyaránya a következő lenne: 

Auripigment a :b: c = 0-9240 : I : I -0524 

Antimonit- a : b : r = 0-9930 : I : I "0188 

A prizmaövben mind a két ásványt nagyobb összhangzásba lehetne 

hozni, ha az Auripigmentnél, tekintettel a régi jelekre a 350 lapot, alap¬ 

prizmának vennők fel: akkor az számíttatnék : 

. 110. I 10 : 9|° 30' 

mi által a brachytengely, a hosszabbra válnék, a jelek azonban meg bo- 

nyolodtabbak lennének. 

II. KEALGAK. 

Ezen ásvány kristályai kitűnő minőségűek, s többnyire vastag oszlopú 

egyéneket képeznek, egész 3—4 vxfm hosszig, és vagy hajnalpirosak s átlát¬ 

szók, vagy feketésbarnák s átlátszatlanok. Prizmaövük többnyire nádsze- 

rűen rostozott, és néha több apróbb kristály párhuzamos állásban nagyobbá 

nő össze. 

A kristályok végei közönségesen csak nehány lap által környeztei¬ 

nek, azonban találni közöttük alakokban igen gazdagokat is. Nehány kivé¬ 

tellel a lapok intensiv fényűek, 001 mindig érdes. 

A fölállításban és jelzésben Miller-í követem, azzal a különbséggel, 

hogy a most dívó írásmódnak megfelelőleg, a tompa szögű oktansokat 

tevőlegesnek veszem, mint azt hasonlólag Fletcher *, különféle leihelyű 

Kealgarokról szóló közleményében már keresztül vitte. 

A következő alakokat eszleltem : 

100 610 012 212 

Olo 210 011 212 

001 430 032 434 

1 10 101 232 

120 201 T21 

250 Ti 1 

Egészben véve 20 alak, a melyekből a 250 prizma a 434, és 121 piramisok 

mint újak, ezen boszniai Realgarnak sajátjai. 

Philosoplncal Magaziné IX. köt. 1880, ISO. 1. 



515 lap érdes és 001.510 es 515.015 övékből határoztatott meg, 01 I 

és 0.15 lapok szintén fénytelenek, hajlásúk a mikroszkóp által határozta¬ 

tott meg. 

Mérettek a következő szögek : 

obs. calc. 

510 . 510 ^ 06° 48' 66° 44' 

430 . 100 44° 45' 40° 40' 

1 10 . 010 - 37° 8' 37° 13' 

610 . 100 - 15° 55' 15° 53' 

I5() . 100 69° 33' 09° 15' 

550 . 100 - 73° 34' 73° 53' 

015 . 015 47° 55' 47° 56' 

011 . 015 - 1 7.j,0 apprx. 17° 41' 

035 . 015 = 59° apprx. 59° 1 r 

515 . 515 = 50° 4' 50° -p 

111 . 515 18° 6' 18° 0' 

434 . 010 = 55° 3' 55° 5' 

15 1 . 010 = 58° 9' 58° i r 

535 010 - 35,1 ° 35° 33' 

101 . 100 = 136° 50' 136° 57' 

A prizmaövben közönségesen 100, 510, 430, 110 és 010 lapokat 

vehetni észre. 

A legegyszerűbb esetben 515 hemipyramis zárjáéi az oszlopot; az 

érdes véglap 001 fölléphet harmadiknak, és sokszor ez a három lap egyen 

súlyban van kifejlődve, a mely esetben az érdes 001 lap könnyíti az orien¬ 

tálást. Ezekhez hozzá járul mint negyedik 501 dóma. A többi alakok rész¬ 

vétele által természetesen complikáltabbakká válnak a kristályok. 

E két arzénásványnak alapkőzete szürkés, csillamos, kissé elmállott 

phyllit, elhelyezkedésökre nézve quarczkristályokra vannak telepedve, a 

melyeknek oszloplapjai többnyire fénytelenek és helyenként számos apró 

kristályelemek által mintegy koezkázva (parkettezve) jelennek meg, míg 

ellenben a dirhomboedereknek megvan a közönséges fenyők. A Realgár 

későbbi képződmény, mint az Auripigment, s amaz helyenként ez utób¬ 

bin ül. 

Ezen Arsensulfidok közelebbi lelőhelye Kresevo, Boszniában. 
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A PLOSZKOI RÜDOLF-FOIUÍÁS OHEMIAI ELEMZESE* 

(A kir. .Tózsef-műegyetem általános chemiai laboratóriumából.) 

Toborffy BÉLÁ-tÓl. 

Ploszkó község Beregit megyében, a vereczkei járásban fekszik, Mun¬ 

kácstól mintegy 4 mértföldre. 1 — 2 mértföldnyi távolságban Szolyva, Hárs¬ 

fáivá , Luhi, Olenyova és Polena ásványvizeikről ismeretes helységek 

környékezik. 

A forrást, mely két ploszkoi gazda telken van, 1865 óta használják és 

most bérlő kezeli. A bérlő állítása szerint a forrásból naponta 1600—2000 

liter vizet bocsáthatnak forgalomba. 

Mikor f. é. aug. 2-án az analysálásra küldött vizet merítették, a víz 

hőmérséklete 15-2° C., a levegőe 20*4° C. volt. 

A víznek színe, szaga nincs; alkalikus hatású. Szabad szénsavtar¬ 

talma csekély. Az üvegek fenekére állás közben vastartalmú csapadék üle¬ 

pedik. Fajsúlya IS°-nál 1,0054. 

1000 súly rész vízben van : 

Nátrium . — 2,6514 84,84 tequivalens °/o. 

Calcium. _ _ _ _ _ 0,1816 6,62 

Kálium 0,0928 1,77 
= 100. Magnesium ... _ _ _ _ _ 0,0633 3,83 

Vas ... ... _ __ _ _ _ _ (»,0355 0,88 
Lithium... 

Szénsavsókban 
| szén 

1 oxygen 

0,0194 

0,7 145 

2,8580 

2,06 

86,23 

Chlor.... _ _ _ _ _ 0,5130 10,15 - 100. 

Borsavsókban 

Kovasavhydrat 

| bor 

1 oxygen 

| silicium 

1 oxygen és hydrogen 

0,0276 

0,0805 

0,0184 

0,0330 

7,2890 

3,62 

Felig kötött es szabad C02 = 2,8391 94,97 aequivalens u/o. 

Kovasavhydrat = 0,0514 0,95 

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1883 november 7-ikén. 

(Bemutatta dr. Ilosvay Lajos.) 

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 
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Ellenőrző kísérletek : 
J. A tűzálló alkatrészek közvetlenül talált mennyisége 1000 sr. víz¬ 

ben 7,2912. 

2. A kénsavsók, bórsav es silieiumdioxyd közvetlenül talált mennyi¬ 

sége = 9,7391. 

3. Számítás útján nyert kénsavsók, borsa vas nátrium és silieiumdioxyd 

mennyisége = 9,8100. 

A vízben talált alkatrészeket sókká szerkesztve tünteti föl a következő 

tábla: 

Szénsavas nátrium NS'y) CO, 5,3368 1000 ctr. vízben. 

Szénsavas calcium Ca” CO-:. 0,4540 

Szénsavas mágnesűim Mg CO, 0,2215 

Szénsavas vas Fe CO.’ 0,0735 

Szénsavas lithium Li, CO, 0,1025 

Kálium chlorid K Cl ’ 0,1772 

Nátrium elilorid Na Cl 0,7062 

Borsavas nátrium Na BO, 0,1659 

Kovasavhydrat h4 SiO, (),0514 

7,2890 

Szerves részek _ _ 0,1412 

Félig kötött CO., : 2,6198 = 1306,36 k. c. 

Szabad CG., = 0,2192 111,24 k. c. 

Nehánif külföldi és mae/yarorssáfii alknlikus ásványvíz összehasonlítása. 
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Yicliv ... ... . ... 3,0803 0.578 — _ — 226.5 ke. 

Bilin..- __ ... 2,888 0.369 - 0,018 — 1339,7 .< 

Gleiclienberg _ 2,4114 1.7770 0,( )538 0,004 — 1172. « 

Szolvva ... 2,3040 1.025 - — 
Kalinm- 
borat 

— 

Sznlin ... _ ... ... 9 9153 — — 0.1141 0,0519 2332,6 « 

Luliii-Margit... ... 2,5333 0,0648 0.0749 0,0197 0,1327 750,08 << 

l'loszkói Rudolf ... 5,3308 0,7062 0.1772 0,1025 0,1659 1 417,6 « 

Czigelka 7,0471 3,8219 _ 0,4080 936,7 « 0,0259 jodnatr. 

Bili szád 4,2258 1,6295 — 0,0153 0,2877 1215-71.. 0,0055 « 
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Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a ploszkói «Rudolf-forrás» ná¬ 

trium carbonát tartalomban, kivéve a czigelkai vizet, mindeniket felülmúlja. 

A czigelkai a hasonló alkotásit vizek között, natriumcarbonatban leg¬ 

gazdagabb, de mondhatjuk azt is, hogy hatására és chemiai alkatára nézve 

is nem annyira a tisztán alkalikus, mint az alkalikussós vizek között foglal 

helyet, míg a ploszkói Rudolf-forrásnak határozottan a vichy-i es a bilini 

vizek tulajdonságával kell bírnia. 

Lithium- és borsavtartalomban csak a közelebbi időben analysált 

vizekkel hasonlíthatjuk össze, melyeket a legtöbb esetben felülmúl. 

Most már csak az orvosi gyakorlatnak kell bebizonyítni azt, hogy ez 

az új ásványvíz a fenebbi táblázatban foglalt vizekkel hasonló vagy talán 

nagyobb hatású. Akkor egy forgalmi czikkel több áll közegészségügyünk és 

nemzetgazdaságunk rendelkezésére. 

ELHUNYT GEOLÓGUSOK NEKROLÓGJA. 

Barrande, Joachim. A geológusoknak ismét nagy halottjuk van: a. 

csehországi szilur teknőnek félszázad óta tanulmányozója és klasszikus 

ismertetője elhunyt 1883. október 5-én a frohsdorfi kastélyban, hová a ke¬ 

véssel előbb kiszenvedett Chambord gróf végrendeletének végrehajtójaként 

utazott. Hasztalan lapozgatjuk a biográfiái lexikonokat, hogy Barrande 

élete folyásáról tudomást szerezzünk : többet annál, miszerint az elköltözött 

tudós 1800-ban született, nem igen tudunk meg azokból. Az a gyászjelentés 

is, melyet a család kiadott, szinten csak arról értesít bennünket, hogy 

Barrande Chambord grófnak, az utolsó Bourbon franczia trónkövetelőnek 

tanítója, egy félszázadon keresztül teljhatalmú megbízottja és végrendeleti 

végrehajtója vala. Más forrásból tudjuk meg, hogy Barrande 1831-ben kö¬ 

vette az elűzött királyi családot Csehországba, hol Buschtiehrad várkastélya, 

majd a Hradsin adott hajlékot a számüzötteknek. Itt volt Henry herczegnek 

két even át Barrande a természettudományi oktatója. Ezután Barrande 

mint az Ecole polytechnique egykori növendéke a mérnöki foglalkozásra 

adta magát; melytől azonban csakhamar megvált, mivel Chambord gróf 

birtokainak gondozójává tette őt. Akadémiáknak, tudományos társulatok¬ 

nak bárha tiszteleti tagja volt is az elhunyt, tényleges részt nem igen vett 

a tudományos szövetkezetekben; czímek es kitüntetések nem fűződtek ne¬ 

véhez, ambiczióját ep a reménytelen száműzötthöz illő elvonultságban és 

királyi urának önmegtagadásig hű szolgálatában kérésé. Szülőföldjének, 

Erancziaországnak tudományos haladásait éber szemmel kiserte és el-el- 

látogatott néha anyaföldére, azonban minden kitüntetést, mely onnét jött, 

visszautasított, sőt meg a franczia akadémia tagságát sem fogadta el. 
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Mindamellett neve a geológia klasszikusai között első sorban fog min¬ 

dig említtetni. Abban a munkakörben, melyre a meglett férfikor kitartásá¬ 

val csaknem ötven ev munkásságát szentelő és összes jövedelmét áldozá, 

Barrande nyomban Murchison után következik. 

A csehországi szilur ismertetését Barrande 1846-ban kezdte meg, 

akkortájt jelent meg tőle a Haidinger által wNaturwissenschaftliche Ab- 

handlungen» czímen kiadott értekezések közt az első nagyobb munka a 

csehországi szilur-rétegek brachiopodáiról. Hogy egészen függetlenül foly¬ 

tathassa tanulmányainak közlését, ezután iratainak saját kiadója lett, a 

maga költségén kezdve meg 1852-ben «System silurien dtt centre de la 

Bohemr» czimű munkáját, melynek vaskos negyedrétű kötetei haláláig 

huszonkettőre szaporodtak fel: a nélkül hogy az általa tervezett feladat : a 

csehországi szilur kováit faunájának feldolgozása be lenne bennük végezve. 

De ha nem érte is el nagy munkájának befejezését, gondoskodott, hogy az 

csonka ne maradjon és az ő eszejárása szerint legyen végig vezetve. 

Barrande nem volt híve az újabb természettudományi bölcseletnek: 

Darwin tanainak ; a vallásos Bourbonok nevelőjétől és egy régi iskola hívé¬ 

től, ki a századdal születve férfikorát élte már, midőn az új iskola a kihalt 

organizmusok búvárlatára is kiterjesztetett, nem is várhatta azt senki. 

Nagyon jól van az, hogy oly tudósok, mint Barrande, a felpezsgő új 

nézetek túlkapásaival szemben a tűibeveseket féken tartják. Barrande 

iratait egy sajátos száraz statisztikaszerü felosztás, de ekes franczia Írásmód 

jellemzi. Az a munka, mely előljárt annak, míg ő tollat fogott, bámulatos : 

bejárta időről-időre a Prága vidéki szilur-rétegeket, hosszú évek során át 

maga gyűjtött és jól fizetett emberei által gyüjtetett. Csak azután dolgozta 

fel a szilurbeli kihalt állatosztályokat. Eddig megjelent irataiban a halak, 

a crustaceák, a molluskák közül pedig a cephalopodák, a pte ropodák. 

a brachiopodák és a lamellibranchiaták vannak 6000 oldal szövegben 

I 160 tábla melléklettel feldolgozva. I 38 genusban 3557 faj lön általa leírva. 

1880 nyár elején e sorok írójának szerencséje volt Barrande-oí Prá¬ 

gában meglátogathatni. Suess szives ajánlása folytán gróf Széchenyi kelet¬ 

ázsiai útjában gyűjtött ó-paheozoi maradványok megtekintésére kértem fel 

az őszbeborult tudóst. A Moldva partján levő házában puritán egyszerűség 

vette őt körül; nehány nagy szoba azonban, melyet a ház építője teremnek 

szánt, faállványokon fel a menyezetig telve volt kövületekkel, oly tömegben, 

hogy abból a világ valamennyi tudományos intézete ellátható lett volna a 

csehországi szilur jellemző alakjaival. Mindezt akir. csehmuzeum örökölte 

gazdag könyvtárával és 10,000 frtnyi hagyománynyal együtt, azon kötele¬ 

zettség mellett, hogy munkája hátralévő részei az ő szellemében kiadassanak. 

Nyolczvan éve daczára látogatásomkor ereje teljében volt és lekötelező 

nyájassággal tett kévéseimnek eleget. A nála töltött rövid óra azt a csodá¬ 

lattal vegyes tiszteletet alapítá meg bennem, melyet csak jellemerős nagy 
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tudományul férfiak önthetnek egy ellenkező nézetekben nevelkedett fiatal 

emberbe. 

Barkakde nem volt a mai pala ontológiai irány embere, a fajok állan¬ 

dóságát vallotta elvül. Éles tollal polemizált elleneivel, kik kolóniáinak 

elveit bolygatták. E nembeli iratai (Défense des colonies) ügyes érvelé¬ 

seikkel, nagy adathalmazukkal és kíméletlen tárgyilagosságukkal mintaképei 

a tudományos polémiáknak s mint ilyenek nem is mulaszták el érvényre 

hozni hypothesiseit. 

Nagy érdemeit azonban keményen bírált ellenfelei sem fogják kiseb¬ 

bíteni akarni; valamint emleke a legfőbb tiszteletben fog élni mindenki 

előtt, a ki a palaozoi rétegek kövületeivel és irodalmával foglalkozott. 

Lóczy Lajos. 

H eer Oswald, a magyarhoni Földtani Társulatnak 1883 szeptember 

r!7-iken elhunyt tiszteleti tagja emlékének a legközelebbi közgyűlésen 

külön emlékbeszédben fogunk áldozni. 

Kobell, Franz von, a müncheni egyetemen az ásványtan tanára, 

már hosszabb idő óta megtört aggastyán 188í! november 11-én hunytéi 

Münchenben. — Kobell született Münchenben 1803 július 10-én. Gym- 

nasiumi tanulmányainak végeztével, a landshuti egyetemen Fuchs J. N. 

tanár vezetése mellett ásvány-vegytani tanulmányokra szánta magát és 

igen korán adta már jelét buzgó tevékenységének. 1834-ben foglalta el a 

müncheni egyetem rendes tanszékét kapcsolatban az országos gyűjtemé¬ 

nyek igazgatói állásával. Kobell már tudományos működése kezdeten fel¬ 

ismerte volt a c-hemiai segédeszközök értékét és jelentőségét az ásványok 

jellemzésére és meghatározására, ellentétben vagyis inkább kiegészítésképen 

az akkor uralkodó WERNER-MoHS-íéle iskola tisztán külső sajátságokon 

alapuló módszeréhez. Egész erejét felhasználta e feladat keresztülvitelére,' 

rendkívüli szorgalommal igyekezett az ásványtant ez irányban fejleszteni 

és haladásában előmozdítani. Ilynemű törekvésének volt kifolyása az 

1830-ban megjelent «Charakteristi]í: dér Mineralien» czímű munkája, 

három évvel későbben pedig, 1833-ban, az azóta II kiadást ért «Tafeln 

zár Beátimmang dér Miveralien mittelst chemiseher Versuehe» bocsátotta 

közre, oly jeles munka, melynek kiváló gyakorlati jelentőségét nemcsak 

legtöbb európai nyelvre történt lefordítása bizonyítja, hanem az is, hogy 

nyomán készültek egyéb ásvány-meghatározásra szolgáló munkák is. - 

Kobell az ásvány-fajok egész sorát fedezte fel (Araeoxen, Chloropal, Giirn- 

belit, Hydromagnesit, Monzonit, Spadait stb.), de meg nagyobb az általa 

pontosabban meghatározott ásványok száma (Arfvedsonit, Biotit, Chlorit, 

Brochantit, Chrysotil, Enargit, Franklinit, Göthit, Gránát stb.). Ez irányú 

vizsgálataihoz csatlakozik ama dolgozatainak tekintélyes száma, a melyek 
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a minőleges es mennyileges elemzes módszereivel foglalkoznak és jellemzi 

kutatási módját, mily nagy súlyt fektetett a véghezvitel pontosságára és 

egyszerűségére. — Az ásvány-vegytan térén kifejtett fáradhatatlan és ered¬ 

ményekben gazdag tevékenysége mellett, maradandó sikerrel működött az 

ásvány-morphologia es optika térén is. 1855-ben szerkeszté a róla elneve¬ 

zett stauroskopot, a mely, habár a termeszettani technika haladása folytán 

már ismételve javíttatott, elveiben mint nélkülözhetetlen eszköz mindenkor 

meg fogja tartani jelentőséget a meghatározó krystallographiában. — Szá¬ 

mos, elméleti kérdéseket tárgyazó, valamint népszerű és egyéb értekezésein 

kívül, végre meg az 1864-ben megjelent «Geschichte dér Mineralogie» nagy 

gonddal készített jeles és e téren egyedüli munkájára legyen elég emlékez¬ 

nünk, mely egymaga is elég lett volna, hogy nevét felejthetetlenné tegye a 

mineralogiai irodalomban. 

Merian Péter. Abban a kis hegyes országban, Svájczban, hol a tudo¬ 

mányos mozgalmaknak több kiváló központja van, a kérlelhetlen halál az 

elmúlt évben nemcsak Zűrieket fosztá meg fiainak legdíszesebbikétől, 

hanem Basel város tudományos intézeteinek fejét és részbeni megalapító¬ 

ját is elragadta. 

Merian Petek született 1795-ben, meghalt 1883. febr. 8-án. Benne 

nemcsak szülővárosának egyik legkiválóbb nagytekintélyű polgára húnyt 

el, ki szellemi képességeinek összes munkáját és tetemes vagyonának elő¬ 

nyeit az anyaföld javára fordítá; hanem egyszersmind a geológiának is 

egyik veteránja, kinek működése több mint egy félszázaddal előzte meg 

napjainkat. 

Kivéve azokat, kik Svájczban kezdték tanulmányaikat, a modern 

szaktársak nem igen méltányolhatják a jura-geologusok e nesztorát. 

Az, a mit Merian érvényre emelt: a triásznak és az alsó jurának 

elválasztása és annak bebizonyítása, miszerint a Schwarzwald tarka 

homokköve a triászba való, a baseli «füstszürke» mészkő (kagylómész) 

pedig nem a diasz képviselője: az a mai geológus előtt könnyen elemen¬ 

táris dolognak vétetik. De azonnal nagy vívmányra emelkedik, ha figye¬ 

lembe veszszük, miszerint ezeket az igazságokat a dő éves MERiAN-nak 

Leopold von Buch hatalmas tekintélye ellenében sikerült érvényre emelni. 

A Jura hegység keleti felének és a déli Schwarzwaldnak Merian 

kitűnő ismerője és első tanulmányozója volt. Mielőtt még a jura-szisz- 

témának stratigratiája Angolország zavaratlan fekvésű rétegeiben kellőké¬ 

pen fölismertetett volna, Merian már a baseli jurahegység felgyürt és sza¬ 

kadozott rétégéit mesteri módon oly élesen osztotta fel a triász és jura 

szisztéma körében egyes emeletekre, hogy azok egyezése az angol réteg- 

osztályokkal később minden további érvelés nélkül is kétségtelenné vált. 

Könnyen megérthető, hogy ez a siker valamennyi reá következő 
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jurageologusnak mesterévé, tanítójává emelte öt. A harminczas éveken 

túl Merian kevés irodalmi munkát bocsátott közre, noha kisebb-nagyobb 

értekezésekkel a baseli természettudományi társulat Évkönyveinek élete 

fogytáig derék munkása maradt. 

Huszonöteves korában már a baseli egyetem tanára lön és többször 

viselte az intézet rektori tisztét. Neki köszönheti az egyetem becses mine- 

ralogiai és geológiai gyűjteményeit, melyekben sok az «eredeti» példány; 

nemcsak maga gyűjtött sokat ezekbe Merian, hanem bőkezű Mecenasa is 

volt mindvégig. 

A muzeum volt az elaggott férfiúnak legkedvesebb pihenőhelye, s a 

ki őt kereste, az legtöbbször a gyűjtemény dolgozószobájában találta 

meg; a hol a legújabb szakirodalom nyitva álló termékei közt fogadta a 

látogatót, és még a kezdő fiatalok iránt is buzdítólag közlékeny volt, friss 

emlékezetének es mély itelet.ének tárházából. Nemcsak Basel, de az egész 

S váj ez büszke lehet e fiára, kinek neve a geológia történetében díszes sze¬ 

repet foglal el mindenkorra. L. L. 

Wolf Heinrich, a becsi cs. kir. Cfeologische Reichsanstalt íőgeolo- 

gusa és cs. kir. bányatanácsos 188.!. október 33-án hunyt el hosszas szen¬ 

vedés után. Haver F., a bécsi intézet igazgatója a következő sorokkal 

áldozik a jó barát és derék kartárs emlékének : « Wolf Heinrich életpályája 

merőben szokatlan folyású volt. Születésénél és első foglalkozásánál fogva 

a kézműves osztályhoz tartozott, de vasszorgalma és fáradhatatlan mun¬ 

kássága által sikerült neki arra a nagyra becsült társadalmi és tudományos 

állásra emelkednie, a melyet eletenek utolsó eveiben elfoglalt. 

Született Bécsben, 1835. deczember 3 I-én, mint legifjabb gyermeke 

egy sanyarusággal küzködő lipótvárosi czipészmesternek. Kora ifjúságában 

csakis az akkori népiskolák hiányos oktatásában részesült és 3G eves 

koráig atyja mesterségét folytatta. Ez ugyan kielégítő anyagi exisztencziát 

nyújtott, de tudásvágya és magasabb czelok után törekvő szelleme nem 

tudott ezzel megelégedni. Másnemű alkalmazást keresett és talált az akko¬ 

riban felállított cs. kir. birodalmi Földtani Intézetnél. Kérésére 1850 nya¬ 

rán mint hordozót vittem magammal a felső-ausztriai Alpesekbe tett első 

kirándulásom alkalmával és ugyanazon ev deczember havában az intézet 

szolgájává neveztetett ki. Szorgalmas magántanulás utján és a cs. kir. 

műegyetemen hallgatott előadások által, melynek úgynevezett pótló tan¬ 

folyamát 1856-ban elvégezte, oly sikeresen tudta ifjúkori ismerethiányát 

pótolni, hogy tudományos munkálatokkal lehetett őt mind künn a termé¬ 

szetben, mind pedig otthon a gyűjteményekben megbízni. 1859-ben gya¬ 

kornokká, 1863-ben ideiglenes, 1871-ben végleges segédgeológgá, 1873-ban 

geológgá és 1877-ben íögeológgá neveztetett ki. 

Számosak és változatosak azok a dolgozatok, a melyeket Wolf élete- 
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nek második felében közzé tett. Az elsők, kezdve 1853-ban, többnyire 

magasságmérésekre vonatkoznak, a melyeket barométer segélyével, azon 

osztály fölvételi területén vitt véghez, a melyhez beosztva volt. Később 

fölvételi jelentések és egyéb közlemények következtek, a monarchiának 

majd mindenik országából. Ezek között nem egyben nyilvánul már külö¬ 

nös előszeretet oly gyakorlati-technikai kérdések iránt, a melyeket geoló¬ 

giai vizsgálatok segedelmével lehet megoldani. E munkálatai sorába tar¬ 

toznak tanulmányai Teplitz, Olmütz és Sopron vizzel való ellátásáról; 

vizsgálatai a vaspálya-traszok geológiai viszonyairól, nevezetesen az 

Erzsébet-Nyugati, a Salzkammerguti, a Reraun-Rakonitzi és az Arlberg- 

vaspályáknál; számos közleménye kútfúrásokról stb. Hatóságok és ma¬ 

gánemberek sokszor vették közreműködését, ilynemű munkálatoknál 

igénybe. 

Tanulmányai ezen irányának megfelelőleg Wolf íögeológgá való kine- 

veztetése után, főfeladatául tűzte az intézet gyűjteményében levő gyakor¬ 

latilag hasznavehető (különösen a bécsi világkiállítás alkalmával teteme¬ 

sen megszaporodott) ásványok újjárendezését és gondozását. E gyűjtemé¬ 

nyek ez élszerű és átnézetes felállítását az intézeti palota egy nagy termé¬ 

ben, két szobájában, több folyosóján és pinczehelyiségében, az ő munkás¬ 

ságának köszönjük: neki köszönjük továbbá a könyvtár és a térképgyűjte¬ 

mény czélszerü rendezését is, a melyekhez ő készíté a terveket és végezte 

az első munkálatokat. 

Legnagyobb érdemeket szerzett azonban Wolf azon gondos és sike¬ 

res munkái által, a melyeket a még élénk emlékezetben levő teplitzi 

forrás - kata stropha alkalmával vitt véghez. Közvetetlenül a források meg¬ 

szűnése után a helyszínére küldve, mindjárt helyesen fogta fel a tünemények 

összefüggését és az összes későbbi vizsgálat megerősítette első nézeteit és 

helybenhagyta a forrás feltalálásának munkálatára vonatkozó javaslatait, 

a melyet aránylag rövid idő múlva siker koronázott. Hogy a források 

észszerű védkörének meghatározásához a szükséges tudományos alapot 

megteremtse, «a Teplitz-I>ux-Brux-i kőszénmedencze bányaterületének 

földtani térképe# elkészítéséhez fogott, mit lő színnyomatú lapon bocsá¬ 

tott közre, és e mintaszerű munkát egyaránt elismeréssel fogadták mind a 

tudomány, mind a gyakorlat emberei. 

Ritka hűséggel és önzetlen ragaszkodással élt és működött az Intézet 

javára, soha meg nem rendült hálaérzettel viseltetett mindazok iránt, a kik 

magasabb czélok utáni nehéz küzdelmeiben segítségére voltak; közremű¬ 

ködése és áldozatkészsége nem hiányzott egyetlen vállalatnál sem, melyet 

az intézetben együtt indítottunk volt meg. Elhunyt barátunk emlékét mi 

is meg fogjuk őrizni hűségesen.*) (Wolf a hatvanas évek folytán igen 

sűrűn megfordult Magyarországban, s erre vonatkozó kisebb-nagyobb köz¬ 

leményeinek egész sorozata jelent meg a bécsi intézet kiadványaiban.) 
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Wöhler, Friedrich, 1882 szeptember 13-án balt meg Göttingában 

82 eves korában, hosszú, tudományos eredményekben gazdag és sze¬ 

rencsés élet alkonyán. E kitűnő és méltán nagyhírű chemikus tevékenysége 

nem szorítkozott csak az elméleti chemiára, hanem kiterjedt szélesebb körbe 

is. Előszeretettel foglalkozott ásvány-vegytani vizsgálatokkal és ez irányú 

búvárlatai őt a jelesebb mineralogok sorába is helyezik. — Született 

Esehersheimban (majnai Frankfurt mellett) 1800 julius hó 'ől-ikén. Korán 

kezdett ehemiai vizsgálatokkal foglalkozni es előrehaladásában nagy befo¬ 

lyással volt reá LiEBio-gel való összeköttetése és benső barátsága. 1836-ban 

foglalta el a ehemiai tanszéket, a göttingai egyetemen, hol végső órájáig 

csendes, de tudományos tettekben gazdag életet élt. Különféle szerves és 

szervetlen vizsgálatok mellett, figyelme különösen az ásványok összetételé¬ 

nek kipuhatolására irányult; kiváló gondot fordított a meteórvasak es 

meteórkövek részletes tanulmányozására, és neki köszönjük többek között, 

az általa híressé vált kábái meteórkőben, a szénből meg hydrogénből álló 

zsirnemű, földi viaszhoz hasonló, «Kábáit»-nak nevezett vegyület felfede¬ 

zését, mi által ez a meteórkő hazánk egyik kiváló természeti nevezetessé¬ 

gévé lett. 

RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 

A jelenkorban képződő gyantalerakódások Borneó szigetén (Ki¬ 

vonat dr. Posewitz Tivadar leveléből. L. a jelen füzet 4-09 lapján.) 

Borneóban való három évi tartózkodásom alatt gyakran láttam- a 

benszülötteket, amint a Barito-folyamnak alacsony vízállás mellett előtűnő 

fövény padjain gyantát keresgéltek. Ez a gyanta ugyanis összegyűl tetven, a 

szigetnek egyik kiviteli czikkét képezi. 

Borneó őserdeinek különböző fái között a «damar» gyűjtő név alatt 

ismert gyantatartalmu fajok nem jelentéktelen szerepet játszanak. Ezek 

főként három családhoz tartoznak ; melyek a következők : 

1. Az abietineák családja, mely a Dammara állni, Bujviijh. (= Abies 
Dátumom, Poir) által van képviselve. A benszülöttek ennek gyantáját szö- 

vétnekek készítésére használják. 

2. A (terebintháceákkal rokon) burscraceúk vagy amyr ideák családja, 

melyeknek fajai jobbára mind gyantatartalmúak, különösen azonban a 

Canarium-fajok, névleg a Canarium rostra!um, Zippel, a Cunarium dieho- 

tonvum, továbbá a Can. commune, Cári. mierocarpum, Can. longijl-orum. 

3. Végül a dipterocarpeák családja sezek közt kivált a 1 útira Hassak, 

Bl. (= Retiiwdendrori KorthalsJ, egy magas, erősen gyantás fa, melynek 

gyantája itt ugyanazt a szerepet játszsza. mint a szurok Európában. «Njatu» 
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név alatt jut a kereskedésbe. Némely Hopea-íajok, mint a Hopea sclanicu, 

Hopea splendida, valamint e családnak legtöbb más faja is szolgáltat gyantát. 

E fák gyantája a törzsön s az ágakon cseppekben s végre kisebb- 

nagyobb tömegekben gyülemlik meg, a melyek néha lő—20kilogrammnyi 

súlynak. 

Ezek a számos apróbb szervezetet, különösen rovarokat magukban 

foglaló rögek részben saját súlyuk, részben az időjárás különböző beha¬ 

tásai következtében a földre hullanak, mig valamely az egyenlítő alatt 

gyakran előforduló záporeső a humus-réteget meglazítja s ezt a gyanta¬ 

darabokkal együtt elmossa. E folyamatnak többszöri ismétlődése áltál a 

gyantadarabok végtére a patakokba kerülnek, melyek a záporok idején 

annyira megdagadnak, hogy csónakokkal lehet rajtuk járni. Innen a 

folyókba, ezekből pedig végül a tengerbe jutnak, ahol a naponként ismét¬ 

lődő apály s dagály végzik ezen gyantagörgetegek tovaszállítását. A lassan 

lekerekülő gyantadarabok útközben a folyókban, különösen a kanyarula¬ 

toknál iszap-, homok- és kavicscsal vegyest a számos fövénypadokon lera¬ 

kódnak. A folyók hordta uszadékfa-törzsek szinten szolgáltatnak gyantát, 

amennyiben a fa elkorhadása után gyantatartalmok hátramarad. 

E gyantatartalmú kavics- és homoklerakódás minden egyes rétege 

egy-egy záporesőnek felel meg, miért is a benszülöttek a gyantát legna- 

nagyobb mennyiségben egy-egy ily esőzési időszak után gyűjtik. Minthogy 

Borneó többi folyóiban is ugyanazon viszonyok uralkodnak, azért jelenleg 

a sziget partjain s azelőtt a mélyebben bevágódó öblökben, melyeket most 

alluviális lerakódások töltenek ki, szinten kell gyantalerakódásoknak lenni, 

illetőleg régente sokkal nagyobb mértékben kellett lerakódniok, mert a 

gyantagörgetegeknek az öbölig aránytalanul rövidebb utat kellett tenniök, 

minek folytán a nagyságuk nem csökkent oly tetemesen, mint most, midőn 

a folyók hosszúsága oly jelentékeny. 

A tengerpartokon, valamint régente ép úgy mint ma is, oly lerakódás 

keletkezett, melyben a tengeri fauna mellett a szárazföldi fauna és Hóra is, 

és pedig ez utóbbi a gyantadarabokba zárva, jelentkezik. A tengeröblök 

kitöltése után azonban a folyókban és a tavakban képződték édesvízi lera¬ 

kódások, a melyekben szintén megtaláljuk a rovar-íaunás gyantalerakódá¬ 

sokat. Borneóban tehát a gyantalerakódásnak két övét kell megkülönböz¬ 

tetnünk, az egyik, a mélyebb, tengeri szerves maradványokkal, a másik, a 

felső, édesvízi faunával. 

E két övvel teljesen megegyeznek a keleti poroszországi Samland 

borostyánkő-lerakódásainak viszonyai, ahol szintén egy régibb tengeri s 

egy fiatalabb édesvízi lerakódást különböztetnek meg. 

A baán-battinai üledékes lerakódások kérdéséhez. Hogy minden 

félreértesnek, mely a Földtani Közlöny jelen (XIII.) évfolyamának :>20. és 
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381. lapjain foglalt «Basalt und Tuti von Baan im Bárányáéi- Comitate» 

czímű ismertetés olvasója előtt a bánbattinai hegység szediment-képleteire 

nézve esetleg fölmerülhetne, elejét vegyük, pótlólag fölemlíthetjük még, 

hogy a dr. Szabó József által I 865-ben kövületek hiányában pontusi réte¬ 

geknek tartott üledékeket l ő78-ben Lenz 0. (Yerhandlungen dér k. k. geol. 

R. A. 1878. 890. 1.; 1873. 89—90. 1.) néhány ott gyűjtött kövület alapján 

mediterrán koruaknak ismerte fel. 

1874-ben a magy. kir. földtani intézet részéről Matyasovszky Jakab 

volt e hegység geológiai felvételével megbízva, a mikor is sikerült neki ne¬ 

vezett hegység éjszaki lejtőjén, egész hosszában a felső mediterránt jelző 

typusos és gazdag faunát találni. E homokos és fehér márgarétegeket köz¬ 

vetlen, a vastagon letelepedett lösz takarja es a pontusi rétegeknek nyo¬ 

mát sem lehetett találni. A homokos és fehér márgaretegek, főleg a baáni 

bazalt-kőbánya fedőjében számos es sokféle Pleurotomáik által a badeni 

lerakódásokkal azonosíthatók. (Természetrajzi Füzetek IV. köt. 886. 1.) 

Battinán a keleti hegyoldalhoz épített házak mögött, nem messze dólfelé, 

az ott szálban álló bazalt-tuffa és bazalt-breccia rétegektől, a lösz alatt 

több köbméter nagyságú mészkő tömzsek láthatók, Echinus, Conus, Buc- 

cinum és Venus kőmagjaival és egyszersmind bazalt zárványokkal is. Ha 

tehát itt e lerakódás nem másodlagos — a mi nem valószínű — akkor a 

battina-baáni bazalt-kitöréseket, Matyasovszky szerint, még a felső medi¬ 

terrán előtti időbe kell sorozni, holott az eddig ismert magyarországi ba¬ 

zalt-kitörések mind későbbi, a pontusi lerakódások idejébe esnek. 

Kitűnik továbbá Matyasovszky geológiai térképéből az is, hogy a 

bazalt nem csak két, hanem 5—6 ponton is áttöri a mediterrán rétegeket. 

A felső-esztergályi lerakódások jellemzéséhez. Ama lerakódáso¬ 

kat, a melyekből Lunácsek József a múlt márcziusi szakülésen bemuta¬ 

tott czápafogakat gyűjtötte (Kohlt. Közi. XIII. köt. 807.1.), dr. Schafaezik 

Ferencz a rá következő május folytán meglátogatta, s ott szerzett tapasz¬ 

talatairól a következőket jegyzi meg: «A Felső- és Alsó-Esztergály és 

Kékkő között E-D-i irányú hegyhát amphibol-trachyt-brecciából áll, mely 

egy hatalmas quarczhomokrétegösszleten nyugszik, a mely utóbbinak aljá¬ 

ban egy a felső-esztergályi völgybe nviló árokban 5—6 méter vastagság¬ 

ban quarczkavics van feltárva. Az árok nyílása a felső-esztergályi felső 

(evangélikus) templomtól egyenesen nyugati irányban vagy 400 lépés 

távolságra esik. Ez a kavicspad, valamint a fölötte következő homokrete- 

gek es a trachytbreccia 8° alatt dűlnek Nv-ra. E kavics tojás egészen ököl- 

nagyságú legömbölyített kőzetdarabjai között uralkodó a szennyes-sárga 

és világosbarna quarczit, míg egy erősen biotitos gneisz, továbbá a gránit 

és egy a benne még előforduló apró quarcz-szemeken kívül már csaknem 

egészen kaolinná elmállott aplitos kőzet darabjai csak alárendelten talál- 
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hatók. Ez a kavicspaci, melyet az árok balpartján (ha bemegyünk jobbra) 

vagy 200 lépésre követhetünk, gazdag lelőhelye czápaíogaknak, csigolyák- 

és bordacsonttöredékeknek. Különösen a czápafogak oly gyakoriak ezen 

kavicsban, hogy Lunácsek úrral egy rövid fél óra alatt vagy Iá kisebb- 

nagyobb darabot és ezeken kívül meg néhány — valószínűleg Halithe- 

riuvi — bordacsonttöredéket gyűjtöttem. Az említett állati maradványokon 

és néhány kövült fadarabon kívül egyéb kövületek nem találhatók e ka¬ 

vicsban. Ez a körülmény, valamint az is, hogy a fogak gyakran ketté van¬ 

nak törve, de mindenkor többé-kevésbbé le vannak koptatva, arra mutatna, 

hogy itt parti képződménynyel van dolgunk, s hogy a czápafogak a hullá¬ 

mok által sodortattak oda. A hullámverődés és a hullámok csapása göm¬ 

bölyítettek le a czápafogakat és a csontmaradványokat. A kavics fölötti 

homokokban sem én nem találtam, sem Lunácsek úr nem talált állati 

maradványokat.» 

I R () DAL 0 M. 

Szabó József: Geológia, kiváló tekintettél a petrografiára, vulkánosságra 

és hidrografiára; 700 ábrával és 2 chromolitogr. táblával. XX és 

74-5 lap. 8°. Budapest 1883. Szerző saját kiadása. Bizománybán Grill 

és Lampel könyvkereskedőknél. 

A magyarhoni Földtani Társulat nagyérdemű elnöke, Dr. Szabó József egye¬ 

temi tanár, a múlt nyáron egy oly munkával ajándékozta meg szakirodalmunkat, a 

mely, mig egvrészről régen érzett égető hiányt pótol, másrészről nagy és örvende¬ 

tes haladást is jelez a magyar geológiai irodalomban. A «Földtani Közlóni/» olva¬ 

sói méltán megkívánják, hogy e könyvnek tartalmával megismertessük őket, de 

bizonyára nem azt várják folyóiratunktól, hogy Szabó müvét aprólékos tartalom- 

felsorolással mutassuk he, hanem hogy eléhök tárjuk ama vezérelveket, a melyek a 

könvv főjellemét képezik s megismertessük velők mily viszonyban van e mű a tudo¬ 

mány modern állásával. — Es erre nézve ritka szerencsés helyzetben vagyunk. 

A magyar tudom. Akadémiában maga a Szerző ismertette meg művét, ép olyan 

szempontból, a minőből Közlönyünk olvasói is leginkább óhajtják megismerni. 

S hozzájárul még ehhez, hogy a Szerző oly részleteket is elmond ismertetésében, a 

miket más nem is tudott volna elmondani és ennélfogva még az eredetiség varázsa 

is fokozza érdekét. Bocsássa meg nekünk társulatunk elnöke e szerkesztői szabadsá¬ 

got, de azt hiszszük tagtársaink teljesen egyet értenek velünk, és örömmel veszik, ha 

e kétszeres érdekű ismertetést változatlanul reprodukáljuk. -- ])r. Szabó József 

(teológiai Lázi künn vérül a következőleg szól: 

«Midőn magamat egy önálló magyar geológia írására elhatároztam, két ezé! 

lebegett szemem előtt: egyik, hogy hazai irodalmunkban egyik hiányon segítsek, 

másik, liogv a tudománynak általában is szolgáljak. Az elsőre nézve egyéb mondani 

valóm nincsen, a másikat illetőleg azonban szabadjon részletesebben nyilatkozni. 
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Á geológia felette tág mezején a kutatások folyton és oly nagy mérvben foly¬ 

nak, hogy minden eredmény szálait egyenlő arányban foglalni össze, csaknem 

lehetetlen. A geológiai általános munkák mai napság, czímök daczára, mindig bír¬ 

nak valami specziális jelleggel: majd bizonyos kontinens vagy ország van főleg 

kitüntetve, majd egyes korszakoknak van több részlet szentelve, majd a biológiai 

vagy a dinamikai viszonyokra a fősúly fektetve stb. A legtöbb geológiai könyvben a 

stratigrafia van előtérbe állítva, én ezt szintén nem hagyhatván figyelmen kívül, de 

felhasználva a p’etrografia, mint önálló újabb tudomány-ág vívmányait, főczélul a 

föld anyagának ismertetését a jelentől a legrégibb időkig tűztem ki és így a dina¬ 

mikának is azon részét (víz, hő. cliemizmus) emelem ki jobban, mely a kőzet¬ 

képzésnél főleg tevékeny. A föld anyagának nyomozása tehát az egyes geológiai 

korszakok szerint is tekintetbe lévén véve, az a geológia általános keretébe lett 

beillesztve. 

Ezen czélhoz képest a czím «Geológia, Ideáid tel, intettel a petrografiára, a 

rnlkánosságra és a hidrogrqfiai eiszatiyokra». 

Négy része van. I. A föld anyagának kül- és bel-alakulata. II. A petrografia. 

III. A föld történelme. IV. A föld általános viszonyai az anyagváltozásra és belse¬ 

jére nézve. 

Az elsd rész, mintegy bevezetés, több oly általános tárgy gyal foglalkozik, mely 

a fizikai geográfiával is közös, de viszont más olyanokkal, melyek tisztán geológiai 

természetűek, ezeket illetőleg az ismeretek mai színvonalát igyekszik kitüntetni. 

A második rész első fejezetében a petfografiai módszerek 4- csoportja: 

a) makroskopos, h) mikroskópos, c) ásványszétválasztási és d) mikrochemiai, 

rendszeresen a geológiára alkalmazva oly módon van megismertetve, hogy mun¬ 

kám sajátságának s eredetiségének tartom. Minden egyes módszer az ő viszonyos 

előnyében és hátrányában van akként bemutatva, a. hogy képiessége a geologot 

szolgálni követeli. 

A összetett kristályos kőzeteket képező ásványok között a földpiátoknak jutott 

az oroszlánrész nemcsak azon tulajdonságok szerint, melyek a szakirodalomban 

egyebütt is méltatásban részesülnek, hanem egy általam megállapított ehronologiai 

jelentőség szerint is, mely kölünösen a földpátökat illeti meg valamely eruptiói 

cziklus sorozatában. Ki van mondva, hogy a földpát petrografiai meghatározására 

leggyakorlatosabb módszer a lángkísérleti s annak a, haszna nemcsak odáig terjed, 

hogy festődik-e a láng, hanem a teljes kivitelnél megtudjuk az ásvány olvadás-fokát 

és a képességét a savnak ellentállani, mely utóbbi tulajdonságról ismét a lángfestés 

ad felvilágosítást az általam megállapított kivitel szerint. 

A második fejezet a kristályos kőzetek rendszerét tartalmazza. Az egyszerű 

kristályos kőzeteket 4 osztályba sorozom a geológiai előfordulások szerint; az 

összetetteknél saját beosztásom van a részletben, a mennyiben úgv az egyes 

ásványoknál, mint az egész ásvány-associatiónál a ehronologiai jelentőséget is 

szerepieltetem. Teszek különbséget egy makrografiai és egy mikrografiai kőzet- 

osztályozás között: amaz alapítva van oly ásványokra, melyeket első tekintetre 

felismerhet a geolog, a mely szerint tehát a geológiai felvétel, vagy általában vala¬ 

mely kőzet megtekintése alkalmával az általános nevet megadhatja. A mikrografiai 

osztályozás ellenben a laboratóriumban véghezvitt tanulmányozás után ejthető meg 

ég csak az képesít bennünket a kőzet részletes fajnevét biztosabban kimondani. 
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Ezen osztályozást petrografiainak nevezem, hogy megkülönböztessem a geológiai¬ 

tól : amannál csak az ásvány-associatió hasonló volta szerepel és így egyesíttetnek 

mindazon kőzetek, melyek ásványos alkatra nézve egymáshoz közel állanak, a mi 

annyit is jelent, hogy hasonló körülmények között képződtek: emennél fő elv 

egyesíteni oly kőzeteket, melyek hasonló időszakban jöttek létre. 

A makrografiai osztályozásnál a földpát figyelmen kívül hagyatik, tekintvén 

hogy azt fajilag megkülönböztetni reá nézve nem hírjuk; a mikrografiai osztályo¬ 

zásnak pedig alapját képezi. És mégis van e két osztályozás között lényeges össze¬ 

függés, mely a földpátfajok törvényszerű associatiójában található. A savas és káli¬ 

dús földpát társaságában találni a quarczot és a szintén kálidús csillámot; ugyan¬ 

ezen két könnyen felismerhető ásvány követi még a valamivel kevésbbé savas 

andesint sőt a lahradoritot; míg az ennél bázisosabb mészföldpátokkal lényegesen 

nincs társaságban. A makrografiai felosztás szerint tehát csak két csoport van : 

biotitos és nembiotitos. Amaz a savasabb, emez a bázisosabb földpátkőzeteket fog¬ 

lalja magában, mihez én hozzá fűzöm, hogy a savasabbak az ugyanazon eruptiói 

cziklus régibb — a bázisosabhak a. földpát-sorozat arányában a fiatalabb tagok. 

Midőn a trachitok beosztását a földpát szerint a hatvanas években megpendí¬ 

tettem, egy német petrograf munkájában ezen megjegyzést találom : «])ie Trachyte 

nach dem Feldspatli einzutheilen, bleibt ivolil ein frommer Wunsch.» Igaza volt 

akkor, mert a földpát speczifikátiójára kőzetekben módszerünk nem volt. Én behoz¬ 

tam a tudományba a lángkísérleti módszert, utánam jött Boricky módszere s mel¬ 

lette az optikai módszer is mindjobban kikerekedett s most máraz összetett kristá¬ 

lyos földpátkőzetek mindegyikénél a földpát képezi az osztályozásra hivatott ásvá¬ 

nyok legfontosabbikát. 

Hasonlóképen állunk a trachitok között a Kichthofen által úgynevezett 

propilittel, vagyis trachitzöldkővel, mely fogalom a bányász által a szín és ércztarta- 

lom szerint mesterségéhez mérten gyakorlatilag megállapítva, a tudományba is be¬ 

jött és Kichthofen annak mint a trachitok legrégibb és önálló tagjának a felfogását 

nemcsak Európában de világkörutazása alkalmával Amerika nagyszerű trachitvidé- 

kén is elterjesztette. Én már 5 év előtt (1878) határozottan formuláztam, hogy a 

tracliitzöldkő nem petrografiai egység, egy ilyen kőzetfaj nem létezik, egy propilit- 

eruptio soha sem volt. Ezen erős provofcatióra senki részéről védelem nem követ¬ 

kezett, a hatás azonban meglátszott, a mennyiben némely munkában a propilit szó 

elhagyatott, másban ha megmaradott is, de azon megjegyzéssel, hogy Amerika 

trachitvidékein léteznek a típusok. Én 1882-ben épen azon a vidékén jártam 

Xévadának, melyre ezen hivatkozás czéloz s míg egyrészt meggyőződtem személye¬ 

sen, hogy a viszonyok ott is hasonlók a magyarországiakhoz, másrészt hogy a 

'iComstock Lode» traohitkőzeteinek legújabb tanulmányozásánál (1882) Becker 

geolog hasonló formulázással él Amerikára nézve, hogy a propilit szó az amerikai 

nomenclaturából is kiküszöbölendő, mert az csak hasonló nemű módosulata több¬ 

féle tracliit-tipusnak. 

Ez áll szerintem minden régibb u. n. zöldkőre nézve is, azok mind utóbbi 

módosulatai valamely normál associátiónak, melynek tagjait restaurálva összeállí¬ 

tani a petrograf egyik s néha nem könnyű feladata. A zöldkő elnevezést azonban 

nem vetjük el. Azt az eredeti élteimében különösen bányászati vidéken mint 

fontos habitus-tulajdonságot megemlítjük, sőt a makrografiai osztályozásnál 
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tekintetbe is veszszük, de külön és eredeti képződést! kőzetfaj gyanánt nem jön 

számításba. 

A harmadik' rész a történelmi geológia. Ennek nomenclaturájában keresztül 

vittem teljesen úgy a stratigratiai, mint a clironologiai hierarchiára nézve mindazt, 

mit Bolognában a nemzetközi geológiai második congressuson (1881) e tekintet¬ 

ben határoztunk. Nem dogma az, hanem czélszerű és tanácsos, hogy a tudományra 

nézve káros elágazásoknak véget vessünk egy oly egyöntetű nomenclatura által, a. 

minő megvan a. mathematikáhan, fizikában, chemiában stb. 

Az időszakok felmenő vagy lemenő sorozatának kérdését, ellentétben az írók 

többségével, az utóbbi szellemben fogadtam el. Geológiám specziál jellegével egye¬ 

dül ez fér össze. Megengedem, hogy a stratigraf az eredmények teljes összeállításá¬ 

nál czélszerühhnek találja oda állítani a rétegek egész sorozatát, és a leírást az 

alappal kezdeni; de midőn az anyag állapotának vizsgálata van főczélul kitűzve, 

azon erők méltatásával együtt, melyek a változást előidézik, akkor a tényleges 

állapotból, tehát a jelenkorból kell kiindulni, itt van együtt az ok és okozat, míg a 

régibb korszakokból csak az eredmény maradt fenn, melynek létrehozásához a kul¬ 

csot egyedül a jelen szolgáltathatja. Az anyag elváltozása fokozatosan halad a 

geológiai serák távozó sorában s a legutolsóban már a viszonyok oly bonyolódottak, 

hogy azokkal kezdeni a történelmi geológiát nem lehetne. 

A jelenkorban a //?drogr a fiai és a ndJaíni viszonyokra különös tekintettel 

vagyok. Ez utóbbi fejezetnél a petrografiai momentumnak clironologiai részét is 

érvényesítem, úgy saját észleleteim, mint különösen a franczia iskola felfogása 

szerint, ez nézetemet elfogadva a modern vulkánoknál a clironologiai jelentőséget 

tekintetbe vette. FouQUÉ-n kívül főleg VÉLAiN-t hozom fel, ki az indiai oczeán több 

vulkáni szigeteit tanulmányozván, a Venus észlelett expeditio alkalmával, az álta¬ 

lam felállított szabály létezését szintén konstatálta. 

Az anyag viszonyos korának meghatározása egyik fő feladat lévén, a strati- 

grafia a paleontológiával együtt, de ez csali a geológiai szolgálatában, teljesen van¬ 

nak tárgyalva, a mennyiben t. i. egy átalános geológia kerete megkívánja. 

A tárgy beosztásánál az elv ki van emelve s a körűi a megalapító tények 

csoportosítva. A geológia az egész földgömbbel foglalkozván, a tudomány épületéhez 

az anyag a búvárok összes uj kutatásából van összehordva, de mind a mellett a 

Magyarországot illető adatok fontosságuk és érdekességükhöz mórt figyelemben 

részesülnek. 

Hogy autopsiám Amerika nagyszabású geológiai viszonyaira nézve fontosabb 

segítségemre volt az illető fejezetek határozottabb fogalmazásánál, mint az európai 

tankönyvek színtelen és többé-kevésbbé avult ecsetelése, könnyen elhihető. 

A negyedik; és utolsó rész ismét átalánosságokkal foglalkozik csak úgy mint 

az első, de azon különbséggel, hogy míg az elsőnek tárgyai sem az anyag, sem a 

történelem részleteivel összeköttetésben nem állottak, ezen rész a Földnek úgy szer¬ 

kezetében mint alakulásában, valamint anyagi és alaki változásaiban előforduló 

olyan tüneményekkel foglalkozik, melyek általánosabbak mintsem hogy akár a 

felületre vagy attól le csekély mélységre, vagy csak fejlődésének egyes korszakaira 

szorítkoznának, sőt több esetben nem is lehetnek egészen az észlelet tárgyai, hanem 

kénytelenek vagyunk, a mennyire kitelik, tényekből indúlva, hipothezisekkel hozni 

kapcsolatba; ezeket a megelőző három részben foglalt tények és észleletek részlete- 
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tett) tárgyalásának végén alkalmasabbnak tetszik mint negyedik s befejező részt 

külön foglalni egybe. Ilyenek főleg az életjelenségek áttekintése, a metamoríizmus 

és ynlkanizmus tüneménye egészben véve, nem különben a földkéreg lassú és erő¬ 

szakos mozgása, a föld tömöttsége és belseje kapcsolatban képződési módjával, a 

melyek mind meg annyi külön szakaszban jönnek szóba. 

A metamoríizmus egyike a- legkényesebb kérdéseknek a föld anyagának tör¬ 

ténetében. Sok észlelet kellett, még pedig leginkább a cliemia szövétneke mellett, 

hogy az uralkodott elmos némileg tisztuljon. A világosságot hathatósan terjeszti 

még a mikroskop és az experimentál geológia. Mind ezen kutatások eredményeit 

összefoglalva két egymástól merőben eltérő metamorhzmust különböztetek meg a 

Föld mélyében : egyik a gneisz-gránit regiója felett, másik a gneisz-gránit alatt. Ez 

utóbbi a- vulkanizmus körébe vezet át. Amazt mesterségesen nem sikerült készíteni, 

míg a. vulkáni kőzetekből a bázisosakat, a legnagyobb mélységből eredetieket sin- 

shetikai módon Fouqué és Michel Lévt , valamint kis részt mások is elő¬ 

állították. 

A Föld belsejének mint egésznek alkotásához, szem előtt tartva a tömóttsé- 

get, a mágnességet, az eddig ismert elméletekhez egy újabbat is veszek t. i. a 

meteoritek alapján, melyeket a csillagászok az égi testek alkotásánál is kezdenek 

számba venni. 

Munkámban, azt egészben véve, a rideg ténysorolás helyett, a hol csak kivi¬ 

hető volt, a történelmi elbeszélés modora van választva s e szép tudomány egyes 

részei, a gondolatot a- szokottnál messzebbre vezetve, úgy vannak előadva, hogy az 

érdeklődő abban azt se nélkülözze, mit egy tanulságos olvasmánytól követelhet. És 

így — ámbár úgy hiszem, hogy e könyv nem rettenti vissza azon átalános olvasót 

sem, ki a. természettudományok ezen egyik legvonzóbb ágának elvei és alapul szol¬ 

gáló adatai iránt, érdeklődéssel viseltetik — a didaktikai módszernél fogva, melynek 

hódoltam, az kiválólag a tanuló számára való, ki ezen a közmívelődésre és az életre 

oly befolyásos ismeretkörbe rendszeres bevezettetést keres. Az orvos, gyógyszerész, 

mérnök, gazda, bányász, stb. mennyiszer jön érintkezésbe a természettel és hány¬ 

szor van alkalma ahhoz a geológia kérdései hosszú sorából egyet-mást intézni, 

viszont mily gyakran észlel oly természetű tüneményt, melynek megértésére geoló¬ 

giai tájékozottság kell! 

A rajzok a geológia, megírásánál csak úgy kellenek mint a betűk, azokban 

nem fukarkodtam. 360 számmal vannak az ábrák s közöttük vagy 77 ábracsoport, 

melyeknek egyes számait, különcévé, az ábrák összes száma 700 körűi van. Az ábrá¬ 

kat két chromolitliografiai tábla egészíti ki. 

Geológiám Semsey Andor úrnak van ajánlva, mint a természettudományok 

művelőjének, s múzeumaink valamint tudományos életünk tanúsága szerint azok 

mecénásának. Hogy Semsey úrnak érdemei e tekintelben nagyok s egy ily szerény 

nyilatkozata a valódi érdemelismerésnek indokolt, mindenki előtt világos. De az 

átalános érdem közérzetét szabadjon némely pregnáns tagjára szétszedve mutatni 

be. A m. nemzeti múzeum ásványtani gyűjteménye felette nagy lépést tett előre a 

herczeg Lobkovitz-féle szép gyűjtemény megvétele által, melyre az országgyűlés 

36,000 frtot szavazott volt meg. Ezáltal a nemzeti múzeum ezen osztálya az európai 

szép gyűjtemények sorába jutott. Azóta a nemzetnek egy fia, ezen összegnél többet 

áldozva, a gyűjteményt, azon polczra emelte, hogy Európa és így a világ legelső 
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három gyűjteményeinek egyike gyanánt említtetik. London, Becs, Budapest a 

három város, hol a legszebb ásványgyűjtemény található. 

Xem bennünket illet itt az ítélet, hanem a külföld szakembereit, s ezek között 

szabadjon egy amerikait (Mr. Bemen-í) említésbe hozni, kinek mint magánember¬ 

nek a legszebb gyűjteménye van a világon. 0 épen azon időben, midőn én 1882 

nyarán Philadelphiában jártam az ő gyűjteményét megnézni, a m. nemzeti múzeum¬ 

ban volt s azon nyilatkozattal távozott, hogy reá az itteni ásványgyűjtemény 

nagyobb hatást tett, mint a londoni vagy bécsi. 

A magyarhoni földtani intézet termeiben is szétnézve a Semsey névhez van¬ 

nak kötve oly gyűjtemények, melyek nemcsak hogy függetlenné teszik ezen zsenge, 

de szépen fejlődő intézetet önálló munkák keresztül vitelénél, hanem a külföldi 

szaktudóst is reábírják Budapestet tudományos érdekben felkeresni. 

A SEMSEY-korszak múzeumaink történetének mindenkoron fényes emlékű 

korszaka leend, mert abban oly tárgyak, sőt. gyakran egész gyűjtemények lettek az 

intézeti átalány összegén kívül megszerezve, melyek más módon soha se jutottak 

volna oda! 

Maecenási közreműködésnek sok országban ismerjük példáját és mondhatnám 

elvét. Mindezek között a Semsey úr által választott elvet találom a legkiválóbbnak. 

Mások egyszer-másszor ajándékoznak rendkívül becses tárgyakat, mások gyűjtenek 

magoknak s halálok esetére egy közmúzeumra bocsátják át. Mindez szép és jó, de 

legszebb és legjobb az, midőn valaki tanúlmányoz egy nagy közmúzeumot és a. 

vételre ajánlott költségesebb újdonságok meg szépségek megszerzésén kívül tekin¬ 

tettel van a gyűjtemény hiányaira és ezek lehető pótlását is foganatosítván, mind 

ezt azon kívül hogy maga is élvezi, egyszermind azonnal közhasználatra is átbo- 
csátja. 

Ezen elvnek ernyedetlen és a külföldi múzeumok igazgatói által őszintén 

megirigyelt képviselője Semsey Andor úr!» 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

VIII. SZAKÜLÉS 1883 DBCZBMBER 5-DIKÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

Elnök megnyitva az ülést, — mely ez alkalommal kivételesen a műegyetem 

átalános ebem. előadó termében tartatott — mindenekelőtt bemutatja Hegedűs Jenő 

urat a szakülésnek, kiemelve, hogy tisztelt vendégünk, mint a liollandus-keletindiai 

topographiai fölvételek egyik főtisztviselője, tizenhat évet töltött Jáva szigetén és 

szemtanúja volt a Krakatau vulkán 1883. augusztus 26—27-diki nagy kitörésének 

és részese az ennek következtében Jáva szigetén lejátszódott rettentő katasztrópliá- 

nak. Elnök előadja, hogy Hegedűs Jenő úr szóbeli közlései alapján, minthogy 

ő maga már nincs teljes birtokában a magyar nyelvnek, Lőczy Lajos tagtársunk 
Földtani Közlöny. xm. tőt. 1883. u)f 
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fog előadást tartani e meglepő természeti jelenségekről. A nagy számmal egyje¬ 

gyűit tagok és vendégek éljenzéssel üdvözlik Hegedűs Jenő urat. — Addig is, míg 

Jáva szigetének hirtelenében készült térképe kifüggesztetik, megkezdődik a szak¬ 

ülés és legelőször is 

1. Inkey Béla megismertette az érdély-romániái határhegyséy nyugati részé¬ 

néli neológjai riszoni/mt. Előadása, mely a múlt nyári — Európa geológiai tér¬ 

képét illető — fölvételeknek vázlatos ismertetése volt, a legközelebbi füzetben fog 

megjelenni. 

2. Löczy Lajos előadja a Kralatta a ndkáimak 1 $83. augusztus 26—27-diki 

nagy kitörését illető adatokat, s egyszersmind leírja az ennek következtében Jává¬ 

ban lejátszódott katasztrópliát, azon szóbeli közlések alapján, a melyeket Hegedi s 

Jenő szemtanú volt szíves rendelkezésére bocsátani. 

Hegedűs Jenő 16 év óta él Jáván, s a németalföld-keletindiai topográfiái 

fölvétel egyik főtisztviselője. E minőségében Jáva nyugati partjain működött, 

midőn a Szunda-szoros kétszáz év óta nyugvó vulkánja, a Kirakatait, 18X3. május 

20-án ismét hamut kezdett szórni. 

A vulkáni működés augusztus 26—27-én érte el tetőpontját. 

A mondott nap reggelén Hegedűs úr a «Yelkome bay»-ban volt és meg¬ 

figyelte, miképen változik a rendes járású DK-i musszon egyszerre éjszaki szél¬ 

irányokba. Erre a jelenségre, mely az egyenlítő déli trópusai alatt egészen szo¬ 

katlan s ennélfogva fölötte meglepő volt; délután detonácziók következtek; a 

levegő sárgás-vörös színt öltött és a délelőtti zivatart vésztjósló nyugalom váltá fel. 

Este 7 órakor már a trópusi alkonyat után megkezdődtek a tengerliullám-emelke- 

dések : a partra gördülő és ismét vissza sikló hullámok meglehetős szabályos idő¬ 

közökben érkeztek, de mindig nagyobb magasságra tornyosodtak. 

Augusztus 27-én reggeli 6 órakor a tenger hullámai elpusztították Anjer 

várost, lakosainak nagy részét a hullámsirba temetvén. 

YdJ-kor három erős velőtrázó detonáczió követte gyorsan egymást, ezeknek 

a dörgését 1Ö00—1600 kilométernyi távolságban a jávai szigetsor keleti részében és 

Szumátrának éjszak-nyugati csúcsán a hollandi csapatvezérek a közelben gyanított 

ellenség ágyúzásának vették. 

Egy negyedre a detonácziók után elsötésült a lég, a hamu- és salak-hullás 

18 perczig tartó koromsötét éjszakát okozott, melynek borzalma a folyton maga¬ 

sabbra emelkedő parthullámok zúgása, a hamu- és iszapeső terhe alatt le-letöre- 

dező fák recsegése közben minden képzelmet felülmúlt. 

A nagy detonácziókra Va—1 óra múltán — a part közelségéhez képest — 

érkezett be a legmagasabb vízhullám; ott, hol Hegedűs volt a «Yelkome bav»-ban 

a vízmagasság 24- métert ért el és átgördült azon a 7—8 kilométernyi földszoroson, 

mely Jáva nyugati csúcsát a nagy szigettel összeköti. Még 10- • 12 kilométernyire 

a tengerparttól is elsöpörte a falvakat. 

Néhány perez munkája volt Anjer, Tyeringen, Merak; Szumátra keleti 

partján pedig Telok-Betong tökéletes pusztulása, nem is említve azt a sok kam- 

pong-ot, vagyis maláji falvat, melyet a bennszülöttek laktak. Hivatalos becslések 

40,000-re teszik az elveszettek számát ezen az aránylag gyéren -lakott vidéken. Az 

európaiak nagyobb része: 1X vagy 20 odaveszett. 
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Hegedűs észlelései és közlései még a következőkben foglalhatók össze : 

Földrengés nem kísérte a kitöréseket, csupán egy keskeny sáv mentén volt 

földingás, mely a Kendang hegységből a Krakatau irányában vonul. A detoná¬ 

ciókra szabályos időben következtek rá a hullám-emelkedések, mint az egyes 

exploziók által okozott lüktetések. 

A hullámoknak középpontja a Krakatau volt. A legutolsó hullám volt a, leg¬ 

magasabb, erre nyugalom következett be. A következő nap reggelén (aug. 28.) a 

déli tengerparton Hegedűs már csak a rendes apály- és dagálymozgást észlelte. 

A pusztítás csupán a Szunda-szoros mellékére szorítkozott. Batáviában egy 

3 órai elsötétedés, 27-én délben, volt a nagy kitörésnek egyedüli kellemetlensége. 

A tengerfenék, miként ezt a kiküldött hadihajók konstatálták, semmiféle említést 

érdemlő változást nem szenvedett. A nagy kitörés helye a Krakatau E.-Iv.-i szélén 

egy május 20-án megnyílt új kráter volt, mely augusztusban ismét beomlott. 

Elekor Szumátra és Jáva több vulkánja is mozgásban volt; ÉÉK-i irányban a 

tengerben több (5—16) vulkán nyílt meg és a Krakataunak 820 méternyi magas 

régi kráter)e is azóta, működésben van. 

Lóczy befejezésül köszönetét fejezi ki a jelen levő Hegedűs JENö-nek az 

adatok szíves közléséért. 

3. Dr. Ilosvay Lajos kísérletekkel egybekapcsolt előadást tartott, a melyben 

<i terviés-l' i'n képződésé föltételeiről értekezett s kísérletileg bemutatta a kén leválá¬ 

sát a kénlívdrogénnek és kéndioxydnak egymásra hatása alkalmával, valamint több 

más ide vágó (•Kémiai folyamatot is felvilágosított. Előadásának kivonata az 1881. 

január—februári füzetben fog megjelenni. 

I)r. Szabó .JőzsEF-nek a mai szakülésre bejelentett előadása, minthogy az idő 

már igen előhaladt volt, a januári szakülésre halasztatott. 

X. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 MÁJUS 2-ÁN. 

Elnök: Zsigmondy Vilmos. 

A titkár jelenti, hogy a földművelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium által 

a Földtani Közlöny segélyezésére engedélyezett és utalványozott 300 frt (három¬ 

száz frt) a Földtani Intézet igazgatósága útján fölvétetett. — Tudomásúl van. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy Bernáth József tagtársunkkal személyesen 

értekezett s tőle abbeli kijelentését vette, hogy ő teljesen belenyugszik, lia a társulat 

figyelmeztetni fogja az országos bizottságba küldött képviselőjét, a magyarországi 

természetes ásványvizek ügyére. Ez okon Bernáth úr concrét javaslatot nem fog 

benyújtani. - - Ehhez megjegyzi a titkár, hogy az értesítés azonnal megtörtént, de 

időközben úgy értesült, hogy az ásványvizek a XXVII-ik vagyis a közegészségügyi 

csoportba osztattak be s így a mi hatáskörünkből ezúttal kiesnek. - - Tudomásúl 

vétetik. 

A másodtitkár előterjeszti a társulat összes készletben levő kiadványainak 

jegyzékét, megjegyezvén, hogy a legutóbbi napokban az egész készletet átvizsgálta, 

rendezte és összeírta. — Tudomásúl szolgál. 
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A titkár felolvassa az új tagokúi ajánlottak névsorát, a kik : 

dr. Plichta Soma, közegészségügyi tanácsos és kerületi főorvos Loson czon: 

ajánlja Schafarzik Ferencz. 

Thiring Gusztáv, végz. tanárjelölt Budapesten ; ajánlja Kocsis József. 

Egger Gyula, kereskedő Budapesten; ajánlja Pethő Gyula. 

Megjegyezvén, hogy Egger Gyula a régebben elhúnyt, de a tagok névsorában 

máig is szereplő Egger Samu helyére lép, s így vele a tagok száma nem em elkedik. 

XI. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1883 DECZEMBEE 5-DIKÉ N. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

A titkár jelenti, hogy Dr. Szily Kálmán tanár úrtól, a műegyetem ezidei 

Rectorától kikérte volt az engedélyt a mai szakülésnek a műegyetem épületében 

leendő megtarthatására, a mit Rect-or úr ő nagysága a legnagyobb szívességgel meg 

is adott. — Köszönettel vétetik tudomás úl. 

Bállá Pál, újvidéki ügyvéd, társulatunknak a múlt vál. ülésen megválasz¬ 

tott rendes tagja 100 irtot küldött be, azzal a kijelentéssel, hogy az alapszabályok 

7. §-a értelmében az alapító tagok sorába óhajt lépni. — Egyhangúlag megválasz¬ 

tatott s részére az alapító tagsági oklevél kiadása elrendeltetett. 

Czanyuga József pénztárnok jelenti, hogy Bállá Pál alapítvány ából s az 

alapítványi összegek több apróbb maradékaiból, a titkárral egyetértőleg két darab 

100 fitos, 5 százalékkal kamatozó magyar papirjáradék-kötvényt vásárolt. — He¬ 

lyeslői eg vétetik tudom ásúl. 

A titkár bemutatja a sehneczi fiók-egyesület jelen évi jegyzőkönyveit, s a 

velők kapcsolatban beküldött, tíelmeczen felolvasott értekezéseket, a mik tudomá¬ 

sai vétetnek. Jelenti továbbá, hogy a fiók-egyesület öt tagot ajánl megválasztásra : 

Kondor Sándor, Prunner Róbert, Delhányi Zsigmond, Eichl Lipót és Gecsf, 

Benő kir. bánya-gyakornokokat Selmeczbánván, Hódrusbánván és Újbányán. — 

Mindannyian megválasztattak. 

Rendes tagúi ajánltatik: Duka Marczell, kataszteri közp. igazgató Buda¬ 

pesten ; ajánlja Dr. I’etho Gyula. — Egyhangúlag megválasztatott. 

Több folyóügy elintézése után bemutatja a titkár az ajándék úl érkezett 

könyveket (1. a könyvek jegyzékét, a jelen füzet 000. lapján), a melyek köszönettel 

vétettek, —- és 

előterjeszti az 1884-ben tartandó ülések sorrendjét, mely változatlanúl 

elfogadtatott. 

A SELMECZBÁNYAI FÖLDTANI FIÓK-EGYESÜLET ÜLÉSEI 

1883-BAN. 

I. Közgyűlés. Január í24-én. Platzer Ferencz, nv. bányahatósági főnök 

«Különös crcz-előforduldsokról» tartott előadást. — A tisztújítás alkalmával meg¬ 

választattak : elnökké Péch Antal, miniszteri tanácsos és bányaigazgató ; titkárrá 

Cseh Lajos, kir. bányatiszt, mindketten egyhangúlag. 
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II. Szakiilés. 1 ebi vár 21. Bákűczy Samu, kir. bányamérnöksegéd «Lantion 

környékének áseány-előfordulása.it es búnyai'iszórajait» ismertette. 

III. Szakiilés. Április 28. Liszkay Gusztáv, Mr. bányásziskolai tanár «A sze¬ 

pesi Krczhegység ásványairól tartott felolvasást. 

IV. Szakiilés. Június 9. Cseh Lajos, Mr. bányageologus «A vihnyei O-Antal- 

tárna bányatelep földtani viszonyairól* tartott előadást. 

L. Szál. iih!s. Október 30. Rákőczy Samu megismertette * A felsőbányái főt elír 

földtani és bányászati viszonyait.» 

KIÁLLÍTÁSI ÜGYEK. 

A/. 1885-ik évi budapesti átalános kiállítás bányászati, kohászati és földtani (VI-ik) 

szakcsoportját illető közlemények. 

- A bányászati, lohászati és földtani szakbizottság elnöke 1883 

deczember közepén a kir. bánya-kapitányokhoz körlevelet intézett, melyet, 

mint tágabb körben is hasznos tájékoztatást nyújtó ügyiratot, a követke¬ 

zőkben közlünk. A körlevél igy hangzik : 

ii A bányászati, kohászati és földtani szakbizottsághoz intézett egyes tuda¬ 

kozódásokból azon tapasztalatra jutván, miszerint ama feladat részletei iránt, melyet 

az orsz. bányászati szakbizottság a kiállítás ügyének előmozdítása tekintetében a 

bányakapitányok s az általuk szervezett helyi bizottságok elé tűzött, nem uralkodik 

teljesen egyöntetű tájékozottság: indíttatva érzem magamat f. é. 22. sz. átiratom¬ 

mal kapcsolatban a bányakapitányok feladatára, a bejelentések iránt való illetékes¬ 

ségre s végül a bánya-statisztikára vonatkozólag a következőket hangsúlyozni s 

(czím) becses figyelmébe ajánlani. 

«1. Az orsz. bányászati szakbizottság az orsz. bányakapitányainak feladatául 

tekinti, hogy azok úgy hivatali állásukból folyó befolyásuk felhasználásával, mint 

társadalmi úton is mindent elkövessenek, miszerint a területükön lévő összes köz- 

és magán-, egyéni és társas bányavállalatok bányászati s kohászati terményei, 

nemkülönben a bányászattal kapcsolatban lévő műipari anyagok és tudományos 

tárgyak minél teljesebb számban s minél megfelelőbb módon legyenek képviselve az 

általános kiállításon. 

iiEbből kifolyólag a kir. bányakapitányok hivatva vannak nemcsak a. szoros 

értelemben vett bányaipar, nevezetesen a fém-, vas- és kőszénbányászat termékei¬ 

nek, hanem egyszersmind a területükön műiparilag, építészetileg vagy bármikép 

használt kőzeteknek, földnemek- és ásványoknak, szóval: 

az illető kapitányság kerületében bárhol előforduló s bárki által bányászati 

fejtés útján nyert összes földtermékekmk kiállítását közvetíteni. 

ii 2. Az orsz. bányászati, kohászati és földtani szakbizottság ügyrendjének 

1. §. és 2. §-a értelmében a VI. csoport kiállítási ügyeinek központi intézése az 

ország egész területére nézve ezen bizottság illetékessége körébe tartozván, a VI. 

csoportra vonatkozó összes bejelentések vagy közvetlenül, vagy a bányakapitányok 

elnöklete alatt ádló helyi bizottságok útján közvetve mind ide intézendők. (vm. 
Múzenm-utcza 19. sz.) 
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«3. A bejelentő-íveken nyittatott ugyan rovat a statisztikai adatok rövid 

bejegyzésére, mindazáltal fölötte óhajtandó lévén, miszerint az egyes bánva- és 

kohóvállalatok termelőképességére, , munkásainak anyagi és szellemi helyzetére, a 

bányász-társládák stb. állapotára vonatkozólag részletesebb adatok álljanak rendel¬ 

kezésre : felkérem (eziinet), hogy a kerületébe eső összes vállalatoktól a kérdéses 

adatokat összegyűjteni s rendszeres alakban egybeállíttatni szíveskedjék. Fölösleges 

kiemelnem, hogy pontos és részletes statisztikai kimutatások gyakran messzeható 

összehasonlításokat s következtetéseket lehetségesítvén, ilyeneknek lelkiismeretes 

összeállítása által (czím) nemcsak ezen csoport kiállítása ügyének, hanem egyéb 

érdekek körének is hasznos szolgálatokat fog tenni.» 

Farkass Róbert, Zsigmondy Vilmos, 

bizottsági jegyző. bizottsági elnök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

— Könyvtár. Az intézet könyvára az utolsó evekben főként új csere- 

viszonyok kötésé és a földtani társulati könyvtárnak 1876-ban történt beol¬ 

vasztása által lényegesen gyarapodván, az igazgatóság egy n agy hiányon 

veit segíthetni, midőn a múlt évben egy új könyvtári czitnjegyek kiadását 

elhatározta. E jegyzék szerkesztésevei megbízott Farkas Róbert hivatal¬ 

tiszt azt befejezvén, e munkálat nemsokára sajtó alá kerül s magában íog- 

lalandja az intézethez az 1883. év végéig beérkezett könyv- és térkép állo¬ 

mányt. Megjegyezzük, miként az első ily katalógus az 1875. év folyamán 

jelent meg s azóta a könyvtári munkák száma az ott szereplőknek csaknem 

háromszorosával szaporodott s ez idő szerint mintegy 2360 különböző 

művet zár magába. 

- Csereriszony. Az intézet újabban csereviszonyba lepett a Tokió¬ 

ban székelő japáni földrengési társulattal (Séismological society of Japan), 

nemkülönben a sz.-pétervári államjavak minisztériumának (ministére des 

domaines) kebelében a múlt évben alakított földtani bizottsággal. Az 

előbbi '(Transactionsi) czímen angol, az utóbbi orosz nyelven adja ki köz¬ 

leményeit- 

— Adományok. Az intézet a lefolyt évben ismét három tanintézetnek 

engedett át egy-egy iskolai czélra szánt kőzet-gyűjteményt: a galgóczi 

állami polg. üli- és leányiskolának egy 61 dbból álló, az alsó-lendvai polg. 

fiúiskolának egy 78 dbból álló s végül a budapesti VIII. kér. polg. leány¬ 

iskola részére egy 74 dbból álló, nagvobbára hazai kőzeteket magában fog¬ 

laló gyűjteményt. 

VÉGE A XIII-IK (1SS3I ÉVI) KÖTETNEK. 
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XIII. BÁND. m NÖVI'MBER DEXEMBER. 11—E HEFT, 

CHEMISCHE ANALYSE DÉR EUDOLES-QUELLE VON PLOSZKO; 
von 

Béla Toborffy. 

(Aus deni Laboratórium fiir allgemeine Chernie des kön. ung. Josefs-Polytechnikums.) 

Ploszkó liegt im Bezirke Yereczke des Beregher Comitates, ungefáhr 
4 Meilen von Munkács. Im Umkreise dieses Ortes befinden sich in einer 
Entfernung von 1—2 Meilen die durch ihre Mineralwásser bekannten Ort- 
schaften Szoljva, Hársfáivá, Lulri, Olenyova und Polena. 

Die Quelle, die auf dem Grun de zweier Ploszkóer Bauern hervor- 
quillt, wird bereits seit demJahre 1865 benützt und befindet sich gegenwár- 
tig in den Hánden eines Páchters. 

Als das zűr Analyse nöthige AVasser am 2-ten August geschöpft 
wurde, betrug die Temperatur des AVassers 15' 2° C., die dér Luft 40' 4° C. 

I )as AA'asser ist farb- und geruchlos, alkalisch reagirend; an freier 
Kohlensáure ist dasselbe arm. Wáhrend des Abstehens setzt sich auf den 
Bódén dér Flaschen ein eisenháltiger Niederschlag ab. Sp.-G. bei 18° 
= 1,0054. 

In 1000 Gev 

Nátrium 

. 771. Wasser sírid enthalteu : 

2,6514 84,84 Aequival. u/n. 
Calcium... 0,1816 6,62 
Kálium 0,0928 1,77 

= 100. Magnesium ... ... ... ... ... 0,0633 3,83 
Eisen ... _ ... ... 0,0355 0,88 
Lithium... ... 0,0194 2,06 

In den Carbonaten 
| Garbón 
| Oxygen 

0,7145 
2,8580 

86,23 

Chlor ... ... 0,5130 10,15 = 100. 

In den Boraten 
J Bor 
| Oxygen 

0,0276 
0,0805 3,62 

'■ Vorgelegt in dér Fachsítzug dér ung. geolog. Gesellschaft am 7. November 
1883 von Lr. L. Ilosvay. 
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Ivieselsáurehvdrat 
Silicium 
Oxyg. u. Hydr. 

Halb gebundene und freie CO., = 
Ivieselsáurehvdrat 

0,0184 
0,0330 
2,8391 94,97 Aequival. %. 
0,0514 0,95 

Controls- Versuche: 

1. Die unmittelbar gefundene Menge dér feuerbestándigen Bestand- 
theile in 1000 Gew.-Th. AA'asser = 7,2912. 

2. Die unmittelbar gefundene Menge dér Sulphate, dér Borsáure und 
dér Kieselsáure — 9,8100. 

3. Die durch Berechnung gefundene Menge dér Sulphate, des bor- 
sauren Natrons und dér Kieselsáure = 9,8100. 

AA'enn wir die im AYasser gefundenen Bestandtheile zu Salzen combi- 
niren, erhalten wir folgende Tabelle : 

Kohlensaures Nátron N cl.) CG., 
Kohlensaures Calcium Ca co.! 
Kohlensaure Magnesia Mg co' 
Kohlensaures Eisen Fe CO.,' 
Kohlensaures Lithium Li, CO., 
Kaliumehlorid ív Cl " 
Nátrium chlorid Na Cl 
Borsaures Nátrium Na BO, 
Ivieselsáurehvdrat H, SiO'. 

Organische Bestandtheile 
Halbgebundene COj 
Freie CO., 

in 1000 G.-Th. 
Wasser 

5,3368 
0,4540 
0,2215 
0,0735 
0.1025 
0,1772 
0,7062 
0,1659 
0,0514 

7,2890 
... 0,1412 
= 2,6198 = 1306,35 Kub.-Ctm. 

0,2192 = 111,24 Kub.-Ctm. 

I rrqlnrhrndr Tiibcllr i'imr/cr in- und ausliindischrr nlkahsclirr Miveral- 
inisser : 

~ a 

£ ^ 1 -3 

” cá E c£ 

y 

o O u. c 

Vichy ... ... ... ... 3,0803 • 1,578 — — — 226,5 Kctm. 

Bilin_... ... .. 2,SSs 0,366 — 0,0 IS — 1339,7 « 

Gleicüenberg ... ... 2,4-1 í 1.7770 0,0538 0,004 — 1172.0 .. 

Szolyva ... ... ... 2,3640 1,625 — — 
Kálium- 
borát 

— 

Szuliii... ... ... ... — — 0,1141 0,0519 2332,6 .. 

Lnlii-Margit ... ... 2.3333 0,( >618 0,0749 0,0197 0,1327 750,08 « 

Ploszkó-lludolf 5,3368 0,7062 0,1772 0,1025 0,1659 1417,6 « 

Czigelka... .... ... 4,'i471 3,821 — — 0,4080 936,7 « 0,0259 Nad. 

Bikszád 1,2258 1,6295 — 0.0153 o,2S77 1215,71-. 0,0055 .. 
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Aus diesel- Tabelle ist ersichtlich, dass die Rudolf-Quelle von Ploszkó 
mit Ausnahme des Wassers von Czigelka an kohlensaurem Nátrium 
reicher. als allé übrigen ist. 

Die Quelle von Czigelka ist unter denWássern áhnlicher Zusammen- 
setzung die an Natriumcarbonat reichste, docli muss bemerkt werden, dass 
dieselbe in Bezug auf ihre Wirkung und ehemische Zusammensetzung 
nicht so sehr zu elén rein alkalischen, sondern vielmehr zu den alkalisch 
salzigen Wássern geliört, wáhrend die Rudolfs-Quelle von Ploszkó entschie- 
den dieselben Eigenschaften wie das Vichyer und Bilinél- Wasser besitzt. 

Bezüglich des Gehaltes an Lithium und Borsáure können wir dasselbe 
nur mit den in neuerer Zeit analysirten Wássern vergleichen, wobei siclt 
ergibt, dass es in diesel- Hinsicht die meisten übertrifft. 

Es bleibt nur noch íibrig, dass sich das Wasser auch in dér árztlichen 
Praxis bewáhre und dieselbe oder vielleicht eine noch grössere Wirkung als 
die oben genannten Wasser zeige. 

HP irm REOENTE BÍLDENG VON HARZ.IBLAGERENGEN. 

Geoloeisclie Notizen aus Romeo. * 

Wáhrend meines dreijáhrigen Aufenthaltes in Borneo wurde ich 
wiederholt auf eine eigentliümliche Thátigkeit dér dortigen Eingebornen 
aufmerksam, welche bei niedrigem Wasserstande auf den zahlreichen Sand- 
bánken des Barito-Stromes das einen Exportartikel dér Insel bildende 
Harz eifrig sammeln. 

Dies veranlasste mich jenen Umstánden nachzuforschen, die diese 
Harzablagerungen verursachen, um so Schliisse auf die analógén Bildun- 
gen dér álteren Formationen ziehen zu können. 

Unter den mannigfaltigen Holzgewácbsen des waldreiclien Borneo’s 
besitzen die harzführenden Báume eine hervorragende Rolle, da ihr Pro- 
duct allgemein mit dem Sammelnamen «Damar» belegt, sehr geschátzt 
ist. Da mir an meinem Wohnorte selbst kein zűr Bestimmung táugliches 
botanisches Werk zűr Verfügung stand, so beschránkte ich mich darauf, 
bei den in dér Kenntniss dér Pflanzen- und Thierwelt ihrer Umgebung 
sehr bewanderten Eingebornen selbst die Namen dér verscliiedenen 
Dammara-Báume zu erfahren und auf Grund dessen in den mir zűr Ver¬ 
fügung stehenden Büehern die wissenschaftliclie Bezeichnung aufzusuchen. 
Diese Werke sind : G. J. Filet, Plantenkundig woordenbock voor neder- 
landsc-h Indie; ferner A. H. Bisschop Grevelink : Bruikbare planten in 
nederlandsch In die. 

Die harzführenden Báume gehören hauptsáchlich drei Eamilien an, 
u. zw. den Abütincen, den Burseracecn und den Diptcrocarpeen. Die er- 
stere Familie ist durch Dammara alba Rumph. (Abies Dammara Poir), einem 
Báume von bohém Wuchs vertreten, dessen Harz von den Eingebornen 
zűr Erzeugung von Fackeln verwendet vird. Von den Burseraceen sind 

* Notizen I n. II. viele Mittlieilungen aus dem Jahrbuche dér kön. migar. 
Geolog. Anstalt. Bnd. VI. Heffc II). Budapest, 1883. 
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fást sámmtliche Arten liarzíührend, besonders aber die Canariuin-Arten ; 
in erster Linie Canarium rostratum Zippel, C. dichotomum, C. communc, 
C• tnacrocarpum und G. lungifiormn; sámmtlicke bolie Biiume. Unter den 
Ibpteroearpeen ist es besonders Vatica Itassak Bl. (Retinodendron Kor- 
tbals) eine bedeutende Hölie erreicbender Baum, dessen Harzreicbthum 
dér Bevölkerung das europáische Pech ersetzt. Aus Süd-Borneo wird es 
unter dem Namen Njatu auch eingeführt. Harz befern nocb Hopca sela- 
aira, H. splrndida, so wie überhaupt die meisten dieser Famibe angehö- 
renden Arten mebr oder weniger harzfübrend sind. 

Bei den angefübrten Pflanzen tritt das Harz am Stamme und dessen 
Aesten in Fönn von Tropfen aus, die alsbald zusammenfliessend, bald klei- 
nere bald grössere, selbst 1 5—50 Kilogramm schwere Klumpen bilden. 
Zufolge ihrer eigenen Schwere, beftiger Wimlstösse oder Regengüsse oder 
anderer mechanischer Eingrifl'e — die Eingebornen rütt-eln und schüttéln 
die Biiume — fallen die Harzklumpen zu Bódén, wo sie sich mit Erde 
verunreinigen, mit Blattern und anderen Pflanzendetriten vermengen, so 
wie auch kleinere Thiere, besonders Insekten an ihnen kleben bleiben. 
Letztere íindet mán aucli in ikrem Inneni eingeschlossen. Da jeder dieser 
Báume eine ausgebreitete Laubkrone besitzt, so ist auch das Terrain dér 
primáren Lagerstátte dieser Harzklumpen ein ausgebreitetes, welches na- 
türlich durch die Zalil dér beisammen stehenden Báume, schbesslich aber 
durch die sie weitertransportireiiden Regen und Winde bedeutend aus- 
gedehnt werden kann. 

In jenen dem Aequatoi- naliegelegenen Gegenden, wo die scharfe 
Sonderung zwiselien Őst- und West-Mousson nicht stattfindet und daher 
das ganze Jahr bindurch Regentage mit regenlosen abwechseln, trágt ein 
jeder dieser tropischen Regen zűr Yerscbleppung dér Harzansammlungen 
bei. Die Humusschichten werden fortwáhrend aufgelockert und mit ilmeii 
zugleich das in sie gebettete Harz weggeschwemmt. Durch die wiederholt 
eintretenden starken Niederschláge werden die Harzklumpen immer mehr 
ihrer Ursprungsstelle entführt und gelangen immer mehr niedriger hegen - 
dem Terrain zu, wo zahlreiche, sonst trockene, aber bei Regenzeit zu 
wirklichen Flüssen anschwellende Waldbáche sich vorbnden. Dorthin 
gelangt auch die fortgeschwemmte Erde mit ikren Einschlüssen. 

In Gegenden mit an die Zeit gebundenen RegengiisS'ln wird das Weg- 
schleppen dér Harzstücke auch nur damals stattfinden; in grösserem 
Maasse wird es in jenen Strecken des ausgedehnten Flachlandes von Bor- 
neo vor sich gébén, die wáhrend dér ganzen Regenzeit von Wasser bedeckt 
sind; wo aber die Bedingungen des Wegschlemmens und Fortführens tág- 
bcli gegeben sind, alsó durch Ebbe und Fluth an den Küstengegenden, 
dórt steigert sich diese Erscheinung bedeutend. 

An allén zűr Ablagerung geeigneten Stellen wird mán daher auch 
die Harzstücke fiúdén, kiér aber an ihrer secundáren Lagerstátte schon in 
veránderter Gestalt, indem sie sich vollstándig abrundeten und zu wabren 
Harzgeschieben wurden. Bis tief in den Fluss liinein reicben die neu ent- 
standenen Sandbánke mit ikren eingebetteten Harzkugeln; und vöm \\ as- 
ser mitgerissenen Baumstámmen. 

In den Gegenden mit nicht ausgesprochenem Mousson wird daher 
jede Harz ablagerung je einer Regenzeit entsprechen; in den jáhrbch ein- 
mal überschwemmten Gegenden wird aber das Harz máchtige Láger bil- 
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den, die durch Zwisclienlagerungen von sandigen und tbonigen Massen 
von einander getrennt sind. 

In dem taglich überströmten Gebiete wird die Ablagerung eine ziem- 
lich gleichmassige sein; auoh nesterförmige Anháufungen von Harz werden 
sich stellenweise bibién, in dem sich die. eingelagerten Stamme zersetzen 
und das eingeschlossene Harz aufgehauft zurücklassen. 

Ha die Eingebornen dem ganzen Ufer (les Barito entlang das Harz 
sammeln, so lásst sich dér Yerbreitungsbezirk desselben von Central- 
Borneo bis zűr Mündung des Barito-Stromes in die -Javasee verfolgen. 
Dasselbe gilt auch für das Gebiet dér übrigen Elüsse Süd-Borneo’s, wo 
dieselben bisher gescliilderten Verhaltnisse vorwalten. Aber aucli an dér 
Meeresküste müssen an den Mündungen dér Elüsse sich die Harzablage- 
rungen, wenn auch infoige dér geschwáchten Transportkraft in geringerem 
Maasse, vorhnden; doch wird es dórt nicht gesucht, da die Sandbanke dér 
Elüsse nicht nur einen reichlichen Ertrag bieten, sondern auch deshalb 
nicht, da die Ivüsten streckenwe.it unbewohnt sind. 

Es liegt an dér Hand, in den erwáhnten Ablagerungen die Existenz 
zweier verschiedener Faunén vorauszusetzen. Wir müssen in ihnen die 
Vertreter dér Meeres- respective Küstenfauna und die durch die Harz- 
klumpen dahin verschleppte gleichalterige Landfauna, insbesondere Insek- 
ten voraussetzen, mit welch’ letzterer natürlicherweise auch die Harzflora 
verbunden sein muss. 

Es ist Thatsache, dass die Südküste Borneo’s sich infoige dér mas- 
senhaft zugeführten Schlammmassen stetig vergrössert, wodurch einerseits 
die jetzigen morastigen Strecken állmaiig trocken gelegt werden, anderer- 
seits die bisher von dér See bedeckten Theile in sumpfige Gebiete umge- 
wandelt werden, um sich dann spáter ebenfalls zu trockenem Eestland um 
zugestalten. Wáhrend aber die Küste diese Uinwandlung durchmacht, 
dauern die Harzablagerungen ungestört fórt, wobei aber Schichten ande- 
ren Charakters entstehen werden, indem sich die Harzíauna und Harzflora 
mit Süsswasserthieren, respective Landthieren und den entsprechenden 
Pflanzen mengen, auch darüber lagern wird. In diesem Falle kann mán 
dann eine untere maritime und eine obere Süsswasserablagerung unter- 
scheiden. 

Hieser hier geschilderte Vorgang hat sich in dem Binnenlande Bor¬ 
neo’s schon theilweise abgespielt. 

Bis zum Beginne dér Diluvialzeit bildeten die jetzigen morastigen 
und wenig über den Meeresspiegel sich erhebenden Ebenen Süd-Borneo’s 
einen tief in das Land eindringenden Meeresbusen bis an das gürtelartig 
sich erstreckende Hügelland. 

Schon in dieser Periode aber musste sich derselbe Vorgang abgespielt 
habén, wie er gegenwártig an den Ivüsten stattfiudet, aber in bedeutend 
grösserem Maassstabe, da ja dér Transport dér Harzklumpen in die nahe 
See von viel geringerer Dauer war. 

Durch das allmalige Zurücktreten dér See mussten sich natürlich 
auch diese Yerhaltnisse ándern. In den Ablagerungen tritt nun die Süss- 
wasserfauna auf; zu gleicher Zeit bildet sich auch im liumusreichen 
Bódén eine Harzanhaufung, wie dies aualog die Kauri-Gummilager in 
Neuseeland zeigen. In den ersteren findet mán stets Harzgeschiebe; in 
den letzteren aber nicht. Dabei können wir auf Grund unserer bisherigen 
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Kenntnisse behaupten : dass die Flóra dér Diluvialperiode in den Tropen 
gewiss schon den Charakter dér heutigen trug. 

Es ist gewiss nicht okne Interessé, wenn wir die Harzablagerungen 
filterei' geologisc-her Perioden mit den geschilderten recenten in eine Parallelé 
stellen. Leider stebt mir hier im Inneren Borneo’s keine ausgebreitete 
Literatur zűr Verfügung und musste ich mieli diesbezíiglich auf meine 
spárlichen Notizen beschranken, die ich hier iiber das Yorkommen von 
Ivopalharz in tertiaren Sanden und Tlionen Ost-Afrika’s, so wie iiber die 
jungen Ablagerungen des Harzes von Dammara australis (Kaurigummi) 
in Nenseeland vorfand. Zum Yergleiche will ich aber die bekannten Bern- 
steinlager des Samlandes in Ost-Preussen herbeiziehen. 

lm Samlande fiúdét mán bekanntlich den Bernstein in zwei Forma- 
íionen vor, namlich in dér filteren Meeresbildung in dér Glauconitforma- 
tion und in dér jüngeren Süsswasserbildung, dér Braunkohlenformation; 
darüber liegt das Piluvium. 

In dér filteren, dér Meeresablagerung, bildet die sogenannte «blaue 
Erde» ein beilaufig 4 Fuss machtiges Láger, welches den Bernstein reich- 
lich in grösseren oder kleineren Stücken eingelagert enthfi.lt, daher die 
Hauptlagerstatte des Mineralharzes ist. In ihr fiúdén sic-h marine Thiere 
im Yereine mit dér Bernsteinfauna und Flóra vor. Diese Formation ent- 
spricht daher dér jetzigen Bildung von fossilen Harzlagern an dér Meeres- 
kfiste und dér schon zum Abschluss gebrachten im Binnenlande Borneo’s, 
in dem trocken gelegten Meeresbusen, in welc-hen mán ausser dér ur- 
sprüuglichen Meeresfauna ebenfalls die Insekten und Pflanzen des Har¬ 
zes findet. 

In dér oberen Formation des Samlandes finden wir nebst abgelager- 
ten Baumstammen wenn auch in geringerer Menge, wie in dér «blauen 
Erde», wieder Bernstein. 

Die Fauna und rlie reiche Flóra zeigen auf Festland hin und wir ha¬ 
bén die analógé Süsswasserbildung, respective Landablagerung vor uns, 
wie sie sich jetzt im Binnenlande und an den Küstenstrecken Borneo’s 
vollzieht. Mán rnuss nur die ungeheure Menge von Baumstammen gesehen 
habén, die hier nach jedem einige Zeit andauernden Sturzregen losgelöst 
und als Treibholz vöm Flusse meilenweit weggeschwemmt und schliesslich 
abgesetzt wird und mán wird hald diese Ablagerungen versteken lemen. 

So lückenhaft auch die von mir hier gegebene Schilderung an mán- 
chen Stellen sein mag, so glaube ich dennoch, dass es nicht ohne In¬ 
teressé ist dieselbe mitgetheilt zu habén, da wir ja doch immer auf Grund 
dér Erscheinungen dér Jetztzeit die dér Vorwelt zu erklaren suchen. 

Teweli in Central-Borneo, 1. Mai 1883. 

Dk. Theodor Posewitz. 
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VIII. FACIISITZUNG AM 5. DEZEMBER 1883. 

Prásident: Dr. Josef Szabó. 

Indem tler Prásident nacli Eröffnung dér Faclisitzung Herrn Eugen Hegedűs 

iils Gast vorstellt, tlieilt derselbe imt-er Einem dér Versannnlung mit, dass Herr 
Hegedűs als Beamte des liollándisch-ostindischen topographischen Bnreau's sech- 
zehn Jalire anf dér Insel Jawa zubrachte und in jüngster Zeit Augenzeuge dér 
furehtbaren Evuption des Krakatan am 26—27. August 1883 warund die im Gefolge 
derselben síeli auí Jawa zugetragene Ivatastrophe durclilebt liat. Prásident verstan - 
digt liierauf die Anwesenden, dass nacli den miindliclien Mittheilnngen Herrn 
Eugen Hegedűs’s — dér wálirend einer so lángén Abwesenheit von dér Heiniat 
seine Muttersprache bereits etwas verlernt hat — Herr Ludwig Lóczy einen Ver¬ 
trag über dieses grossartige Naturereigniss haltén wird.—Die zalilreich erschienenen 
Gáste und Mitglieder dér Gesellschaft begrüssten Herrn Eugen Hegedűs mit leb- 
1 íaften «Éljen»-Rufen. 

Da bei Anfeitigung einer in dér Ede flüchtig dargestellten Kartenskizze von 
Jawa eine kleine Verzögerung eintrat, begann die Faelisitzung mit dem Vertragé 
des Herrn 

1. Béla Inkey. Derselbe beiiehtet über die geologisclien Verháltnisse des 
westlichen Tlieiles dér siebenbürgisch-rumanisclien Grenz-Karpatlien. Dieser Ver¬ 
trag wird im náchsten Hefte unserer Zeitschrift erscheiuen. 

•2. Ludwig Lőczy giebt liierauf nacli den mündlichen Mittlieilungen des 
Augenzeugen Herrn Eugen Hegedűs eine kurze Beschreibung dér grossen Erup- 
tion des Krakatan am 26—27. August 1883, sowie aucli dér daranf folgenden 
Katastrophe. 

Herr Eugen Hegedűs lebt seit 16 Jaliren auf Jawa, wo derselbe die títelle 
eines liölieren Beamten des niedeiiándisch-ostindisclien topographisclien Bnreau’s 
bekleidet. In dieser Eigenscliaft befand sicli derselbe an dér westlichen Küste Jawa’s, 
als am 20. Mai 1883 dér seit 200 Jahren in Bulié befindliche Krakatan wieder Asche 
auszuwerfen liegann. 

Die vulkanische Thátigkeit erreiehte am 26—27. August iliren Höhepunkt. 
Am Morgen des genannten Tages befand sicli Hr. Hegedűs in dér « Velkomr 

bay» und beobaclitet-e, wie dér gewölmliche südöstliche Mousson plötzlicli in eine 
nördliclie Windrichtung nmschlug. Auf diese Erscheinung, welclie unter dem 
Aequator ungewöbnlich und daher überiaschend war, erfolgten Nachmittags Deto- 
nationen ; die Luft nahm eine gelblich-rotlie Fárbung an und auf das vormittágige 
Unwetter folgte eine nnlieilverheissende Buhe. Urn 7 Uhr Abends, bereits nacli dér 
kurzen tropischen Abenddámmerung begannen sicli die Fluthwellen zu erheben ; — 
die sicli auf das Ufer wálzenden und dann zurtickgleitenden Weben kelirten in 
ziemlicb regélmássigen Zeitabschnitten wieder, tbürmten sicli aber jedesmal 
hölier auf. 
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Am 27. August Morgens 6 Ulír zerstörten die Wellen die Stadt Anjer, dérén 
Einivoliner zum grössten Theil dabei ihr nasses Grál) fanden. 

Um SA9 folgten drei markerschüttemde Schlage rasch auf einander, dérén 
Scliall die hollandischen Truppén an dér Ostküste Jawa’s in einer Entfernung von 
1500—1600 Klmt. für nalie abgegebene Kanonensc) íüsse liielten. 

Eine Viertelstunde nach den Detonationen verfmsterte sicli die Luft totál 
durcli den 18 Minuten wahrenden Aachen- und Seldackenregen. Die Sclirecken 
diesel' Nacht, das Rausclien dér immer liöher und liöher anscliwellenden Wellen, 
dér Aschen- und Schlammregen, unter dérén Last die Baume znsammenbracben, 
spotten jeder Beschreibung und überbieten Allén, was die menschliche Phantasie 
je auszuhecken vermoehte. 

Nacli einer Va—1 Stunde nach dér starken Detonation langte die maclitigste 
Welle an; — an dér Stelle in dér «Velkome bay», wo sicli zuvor Hr. Hegedűs 

befand, erreichte dieselbe eine Höhe von 24 Meter und rollte íiber die 7—8 Kilo¬ 
méter breite Landenge, welclie die xvestliche Spitze dér Insel mit dem jawanesischen 
Festlande verbindet. Diese Fluth-Welle spülte sogar noch in einer Entfernung von 
10—12 Kilométer vöm Meeresstrande ganze Dörfer iveg. 

Die vollstandige Zerstörung Anjer’h, l'yeringen’s und Merők’s, an dér Ost¬ 
küste Snmatra’s dér Stadt Tel oh-Betömj, sowie die ideien Kampong's dér Einge- 
bornen an den Küstenstrichen, ivar das Werk einiger Minuten. Nach amthchen 
Bericliten betriigt dieZahl dér bei dieser Gelegenlieit zu Grunde Gegangenen 40,000. 
Dergrössere Theil dér dóit befindlielien Emopaer, 18—20, verloren ebenfalls ihr 
Leben. 

Die Beobaclitungen und Mittheilungen des Herrn Hegedűs sind in Ivürze 

noch die Folgenden : 
Die Eruption war von keinem Erdbeben begleitet, blos auf einer schmalen 

Zone, welche sicli vöm Kedan()-Gebh'ge in dér Richtung gégén den Krakatau liin- 
zieht, war eine Érd ers elhitt erű ng zu hemerken. Auf die Detonationen folgten in 
gleichmassigen Zeitzwischenranmen die Fhitliwellen. gleichsam als oh sie durcli 
die einzelnen Explosionen liervorgerufen worden ivarén. 

Das Centrum dér AVellenbeivegnng ivar dér Krakatau. Die letzte Welle ivar 
die liöchste, hieranf folgte Ruhe. Am Morgen des náchsten Tages (28. Ang.) ivar an 
dér südlichen Küste nur noch die normale Bewegung dér Ebbe und Fluth zu 
beobacliten. 

Die Yerivüstung besclirankte sicli blos auf die Gestade dér Sunda-Meerenge, 
in Batavia dagegen ivar am 27-ten Mittags eine dreistündige Finsterniss das einzige 
Unangenelime dieser Eruption. Dér Meeresboden erlitt — wie dies durcli die aus- 
gesendeten Kriegsschiffe constatirt wurde — keinerlei nennenswerthe Yerándernn- 
gen. Die Stelle dér grossen Eruption war dér am 20. Mai am NO-liclien Eande des 
Krakatau neuentstandene Kráter, ivelcher im August wieder einstürzte. Zu dér 
gleichen Zeit ivarén mehrere Vulkáné Sumatra s und Jawa's in Thatigheit. In 
NNO-liclier Richtung öflheten sicli mehrere (5—16) Vulkáné und es ist auch dér 
820 Meter holie alté Kráter des Krakatau seither in Action. 

Schliesslieli driiekt dér Voi-tragende L. Lóczy Herrn Hegedűs seinen Danlc 
fűi' die auf die freundlichste und bereitudlligste Weise ilirn zűr Disposition gestell- 
ten Daten aus. 

3. Dr. Ludivig Ilosvay liielt einen Yói’ti'agiiber die Bedingungen dér Bildung 
von ged. Schu efel und ívies durcli Experimente die Absclieidung des Schwefels in 
Folge dér gegenseitigen Eimvirkung beim Zusammentreffen von Schwefelwasser- 
- toffgas mit Scliwefeldioxyd nach. 



KÜRZER IN HALT DÉR UNGAR. ACFSATZE. 115 

KI KZEU INHAÍ/f 

clev in deutsclier Uebersetzvmg nielit mitgetlieilten ungarisclien Aufsatze (les 

vorliegenden XIII. Bandes des «Földtani Közlöny.* 

II.* 

(Seite 3—8.) líede, gelialten in dér Jaliresversammlung am 24. Ja¬ 
nuár 1883 von Dr. Josef Szabó zum Andenken an den am 7. November 
1881 zu Graz verstorbenen Geologen und Mineralogen Dr. Kakl Peteks, 

dér vöm 15. November 1855 bi.s 1861 die Stelle des Professors für Minera- 
logie und Geologie an dér Universitát Budapest bekleidete. In dem war- 
men Nachruf bob Dr. J. Szabó speciell jene Yerdienste Peters hervor, die 
sich derselbe um die Geologie Ungarns erworben hatte, und die dem Ver- 
ewigten, dér nicht nur als Gelelirter, sondern auch als Menseli ausgezeich- 
net war, auch bei uns ein bleibendes Andenken sichern. 

IIP 

(Seite 56.) Ausweis über 20 11. 50 kr., welche als Beitrag zűr Errich- 
tung dér Gedenktafel Steno’s nacli Bologna gesendet műdén. 

IV. 

(Seite 56.) Bericbt über den Stand dér Angelegenheit dér geologisclien 
Karte von Európa wáhrend des Jahres 1882, vorgelegt von Pr. Dr. J. Szabó. 

V. 

(Seite 199.) Dte UntersurJmng elér «(Brossén. Holdé» von O-Ruzsina ivi 
Coin.ltatr Soros. Ueber die Holdén von Ü-Ruzsina erschien im ((Természet- 
tudományi közlönyt) (Naturwissenschaftliche Mittheilungen) im Jahre 1881 
eine Mittheilung von Dr. S. Roth, in welchem derselbe unter Anderem zu 

dem Schlusse gelangte, dass «dér diluviale Menseli auch in Ungarn gelebt 
liabe». 

Ludwig Lőczy hielt diese Annahme Roth’s für unwahrscheinlich und 
verlieh diesel' seiner Ansieht im ((Földtani Értesítőn («Geologischer Anzei- 
ger») Ausdruck. indem er anführte, dass die Yerkolüung dér Ursus spelaeus- 
Knochen unter den von Roth angeführten Yerliáltnissen noch kein beweis- 
giltiges Matériái zűr Aufstellung obiger Behauptung liefere. 

S. Roth würdigte zwar die von Lóczy angeführten Gegenbeweise, 
wandte sich aber trotzdem an die ung. geologische Gesellschaft mit dér 
Bitté, (iass dieselbe zűr endgiltigen Entscheidung dieser wiehtigen Frage 

* Nr. I. sielie Heft 7—10, pag. 368. 
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ciné Commission an Őrt und Stelle entsenden möge. Da die geologisclie 
Gesellschaft nicht die nöthigen Mitt l zűr Exmittirung einer Commission 
besass, befürwortete sie diese Angelegenheit bei dér k. ung. natunvissen- 
schaftlichen Gesellschaft, in Folge dessen denn aucli sich eine dreigliede- 
rige Commission, bestelxend aus den Herren Dr. Aurél v. Török, Ludwig 

v. Lóczy und Ludwig Roth von Telegd unter Führung Dr. Sámuel Roth's 

nach ()-liuzsina begab. 
Yor allém Anderen constatirte die Commission, dass in dér Ú-Ruzsi- 

ner «grossen Holdé» wirklich verkoblte U. spelaeus-Knochen vorhanden 
sind, doch kommen dieselben mit gut gebrannten und mit Verzierungen 
versehenen Topfscherben und anderen recenten Tlnerknochen vor, so dass 
angenommen werden muss, dass die Yerkohlung dér U. speheus-Knochen 
das Werk einer jüngeren (recenten) Generation sei. Wie sich die Commis¬ 
sion an Őrt und Stelle iiberzeugte, enthalten die ungebrannten Báren- 
knochen auch gegenwartig noch so viel Leimsubstanz, dass sie zu ganz 
demselben Grade verkohlt werden konnten. Die vorgefundenen Scherben 
stammen entweder aus dér Bronz- oder dér Eisen-Periode und geliören 
dem nslavischen Typus» an; das Stein-Altér ist ausgeschlossen. And ere 
Producte menschlicher Manufaktur oder menschliche Knochenüberreste 
wurden in dér Hölile niclit gefunden. Auí Grund dicsér Thatsachen spracli 
sich die Commission dahin aus, dass die vorgefundenen Spuren keinesf alls 
den dilit f ialni Ménschen zuzúschrcihát síiül, sondern einer viel spateren 
Periode angehören. 

Yl. 

(Seite 473—487.) M. Staub, Die fossile hívni Austmliens. In dicsér 
Studie stellt dér Yerf. die bisher bekannt gewordene fossile Flóra Austra- 
liens und jene Ansichten zusammen, die sich in dér Literatur bezüglicli 
dér Geschichte dér Flóra dieses Continentes vorfinden. Die bisherigen 
Thatsachen führen auch ihn zűr Annahme, dass Australien einst im Zu- 
sammenhange mit den übrigen Continenten stand. (Ygl. auch Bot. Cen- 
tralbl. Bd. I I. S. 436.) 

VII. 

(Seite 369—381) M. Staub, Die fossile Fiont Japans. In diesem 
Auísatze theilt dér Yerf. jent. Kenntnisse mit, die sich auf die fossile Flóra 
•Tapans heziehen. In den Vordergrund tritt hier besonders die classische 
Arbeit A. G. Nathorst’s, die im II. Bande dér «Vega Expeditionens vetens- 
kapliga jaktagelser# unter dem Titel «Bidrag till Japans fossila Flóra# er- 
schienen ist. Die fossilen Pflanzen, die Prof. Nordensktöld bei Mogi sam- 
melte und Nathorst studirte, lieferten den bisher fehlenden Beweis, dass 
die Glacialperiode ihren Einfluss bis Süd-Japan zűr Geltung brachte und 
dass die in dér heutigen Flóra Japans vorkommenden subtropischen Ele- 
mente in dieses Inselland nachtraglich einwanderten. Die Abhandlung 
erschien bereits in deutscher Sprache im Biologischen Centralblatte Bd. 

ni. Nr. I. 
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